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 רעלעיצנַאניּפ רעד טימ ןענישרעד זיא דנַאב רעד

 רעדניק ןוא יקסנַאקיזומ עײל-עשַאכ יורפ רעד ןופ ףליה
 רעטָאּפ ןוא ןַאמ רעייז ןופ קנעדנַא ןיא

 ףל ָאװ לער מ ש

 טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,יקסנַאקיזומ רעדירב יד

 טיהעגנַײא ןבָאה ,קירוצ רָאי 20 רעביא טימ דנַאל ןיא ָאד

 רעייז ןופ סעיצידַארט עטסעב יד ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא

 'רוטלוק שידִיי ןיא טקריוועגטימ ןבָאה ייז ,םייה רעטלַא

 רעייז ןגָארטעגוצ םיא ןבָאה ןוא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג

 קעלייכ ןסיורג ַא ןבָאה ייז .טעבראטימ ןוא םזַאיזוטנע

 .יא ןעטָאנ זפַא לוש ןוא זיוה-רוטלוק םעד ןופ יובפיוא ןיא

 ןעיניב-רעטַאעט ןופ יוב ןיא ,שטניל-ַאשזיוו ןיא "ץערעּפ .ל

 ןיא גַאלרַאפ-ףוקיא ןופ גנודנירג רעד ןיא ,"טפיא, ןרָאפ

 .קרעוו-רוטלוק ייר א ךָאנ ןוא עניטנעגרַא

 ןטשרע סעד ןופ ןעניישרעד םוצ רעַײמשוצ םעד טימ

 יקסנַאקיזומ רעדירב יד ןבָאה "טָאכיק ןַאד , ןופ לייט

 .לַאמקנעד ןקידעבעל א רעטָאפ רעייז רַאפ טלעמשעגפיוא
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 טימ טכַאמעג ךיא בָאה גנוצעזרעביא יד
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 רעצעזרעביא רעד





 יו
 יי

 ןוא עלופ ַא לָאמ ןטשרע םוצ רעטציא טמוקַאב רענעײלישידִיי רעד
 "רעביא ןַא ,קרעװרעטסַײמ סעטעטנַאװרעפ ןופ גנוצעזרעביא עקידנעטשלופ

 ,רעבַאכעמ רעלַאינעג רעד ןעוועג םיקסַאמ רעכיז טלָאװ ריא ףָא ּפָאװ גנוצעז

 ןופ טסנוק רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טשינ לַאלק ךערעדעב טָאה רעכלעוו

 יימ טלָאװ ןעוועג ןדירפוצ ןוא .רעטייווצ ַא ןיא ךַארּפש ןייא ןופ ןסיגרעביא

 ןייק זַא ןענופעגסיוא טלָאװ רע סעמכַאמ ארדעװַאַאס סעטנַאװרעפ עד לעג

 ןשידִיי ןיא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טשינ זיא ךוב ןַײז ןופ ןטעטילַאװק יד ןופ ענייא

 .שינאּפש ןיא יו ַײרּפ ױזַא שידִיי ןיא ךיז טנעייל ךוב סָאד זַא ,לונליג ןקיטציא

 רעד ןיא ןוא עניטנעגיא ןיא גנונעװַאב רעקיטפַײנ רעשידִיי רעד רַאפ
 .עיניּפ ןיא "טָאכיק ןָאד, ןופ ןעניושרעד סָאד שינעטשטג א זיא טלעוו רעצנאג
 ןופ ןברוכ םעד טניז ה"ד ,קילדנעצרַאי ַא רעכיא טניז .גנוצעזרעביא טצַאק
 ירוטלוק ערעזדנוא ןענַײז ,פרעטנעצ עשיעּפַארײא-ךערזימ עשידַיי עפיורג יד
 ַא ןופ טַאטלװער א יוװ רעשפע .ןרָאװעג רעקיטַײזנײא ץלַא ןעננוזַײװפױרַא
 =כַארּפש רעד ּפילוצ רעשפע ןוא "ָאטעג םוצ קירוצ} ףור ןפא גנַאלקּפָא ןליטש
 רעד ןעגגַאנעג ןרָאלרַאפ טַאמיק זיא ,טננוי רעזדנוא ןופ גנורעטַײװרעד רעכעל
 שידִיו ןיא טצעזעגרעכיא ןעמ טָאה לָאמַא .ןעגנוצעזורעביא רַאפ םערעטנוא
  ןוא ןענײטשנַײא ןוא ןריּפפקעש ,ןסקרַאמ ןוא ןטנַאק ,ןסעליכטט ןוא ןרעמַאה
 טשינ טַאמיק ןעמ טצעז שגטצעל .רעטפַײג"טלעװ עסיורג יד ןופ טשינ ןטמעוו
 ,םדמערפ טשינ זיא טָאװ) םדמערפ וצ גנויצַאב"לטיב ַא יו רעכינ .רעכיא
 .םננייא ןופ ערירעי ןופ ןעמיס ַא םע זיא (סנעמטלא זיא סע לַײװ

 ןיא עקװַאד וא ר ע ט צי א עקװַאד סָאװ לופטַײטַאב זיא רַאפרעד
 רעד ןופ קרעוו שיטַאלק א שידִיי ןיא ןעמוקַאב רימ ןבָאה עניט נע גר ַא
 ,רוטַארעטיל-טלעוװ

 טקַאפ םעד ןיא לַאפוצ ןשינַאלַאנָארכ 8א יװ רעמ ןעז רימ ןלָאז רעשפע ןוא
 רעטיר, רעד .דניצַא דָארנ רענעייל ןשידִיי םוצ טכיירג ?טָאכיק ןַאד} סָאװ
 ןיא סָאװ טַײצ א וצ טרעיודרעד טָאה "טלַאטשעג רעקירעיורט רעד טימ |

 רעד ןעוועג זיא רע .רערעזדנוא וצ ךעלנע ןעוועג יז זיא םיטָארּפ עסיוועג
 ןיוש טָאה סָאװ רעװַא ןַא ןופ ןטָאש רעטרעסעבעגפסיוא ןוא רעטכעלענפיוא
 רעקילעדַא רעד טָאה עליימעב ,ןעמוקקירוצ טרָאטעג ןוא טנעקעג טינ רעמ
 זיא עפוקט רעזדנוא ןיא ךיוא ,ןלימ טניוו טימ ןגָאלש ךיז טזומעג ךעױמלַאּב



 ,טָאּכיק ןָאד יו עשימָאק ,ןדלעה עקיטלַאטשעגירעּבעג לָאצ עשּפיח א ןַארַאפ
 "אפ יד רַאפ טַײצ יד ןּפעלש טָאװ ,ןטעטילַאװק עכעלרעטיר טנַײז ןָא שטָאב
 .גננעװַאב טקיבייא ןיא סָאװ טָאד ןלעטשּפָא ןעק ןעמ זא ןטניימ ןוא םטל
 "ףוא םוצ רעטנענ ףךַאפ א ךעלטפַאשלעזעג ויא "םזיטַאכיק ןַאד , רעייז
 יקיפרַאפ ןענַײז סָאװ ,ענַײז ןעמרָאפ עטמירַאב ייווצ ערעדנַא יד יוװ לעדָאמ
 יא ישילשַאה ןימָאיניב, --- רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג טריט
 טעיונעטערּפ ענײמעגלַא ןייק טאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,לדנעמ םעכַאנעמ
 ,ןלַאפכרוד עכעלנעורעפ ןיא טעיגרענע ערטייז ןדָאלטנסױא ןבָאה ןוא

 ייישַאב עסיטיינמוא ןעוועג טלָאװ'ס ֿפָא ןגָאז וצ ךיז רימ ןביולרעד ףַאפעל
 זיא סָאװ ץלַא טַאמיק סָאװ ,טקַאֿפ םעד טשינ ןענַאמרעד רימ ןעוו טייקנד
 ינמַאר .ןרעפיוא --- זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא שידִיי ןיא ןרַאװעג טצעזעגרעביא
 ןוא יט ןוא זדנוא אב ַײט "ףומיא, ןופ ןגָאלרַאפ יד ןיא טיורַא -- דנַאברַאפ

 טָאה עניטנעגרא ןיא "ףוקיאק םעד קנאד א זַא ןוא ,ןטַאטש עטקינײארַאּפ יד
 יַאּפש רעטשרע ןַײז יוװ --- ןעמוקנָא טפױַאדעג טשינ שידַיי ןיא ?טָאכיק ןַאד;
 טַאה רע טרעַײנ ,טַאנעצעמ א ןופ טייקפטוג רעד וצ -- לַאניגירַא רעשינ
  רטװישערגָארּפ רעשידִיי רעטריזינַאגרָא רעד ןיא רערישזעטַארּפ ןַײז ןענופעג
 | ,טיײקכטעלטּפַאשלעועג

 עניטנענרַא ןיא גַאלרַאפײוקיא



 ןייז ןוא םעטנאזורעס ארדעוואאס לעגיט
 קרעווטפיוה

 רעד ןופ ןציּפש עטסכעה יד ןופ רענייא ,ַארדעװַאַאס סעטנַאװרעס עד לעגי 8

 ענַײז ערעדנַא ךַאס ַא יװ ,שינעטער א ךעלנעזרעּפ זיא ,רוטַארעטיל-טלעוװ

 רעייז ןדייב ייז טנָאמרעד ןעמ סָאװ ,ריּפסקעש םַאיליװ ייז ןשיוװצ ,םירייווַאכ-טַײצ
 ענייא ,ןגעקַא טלעטש ןעמ ןעוו ,לעיצעּפס ןוא סיורג רעייז טיול ,םענייניא טּפָא
 -מַאה ןוא טָאכיק ןָאד :סעיצַאערק-טּפיױה ערעייז ןופ ןרוגיפ יד ,רעטייווצ רעד ןגעק

 ייז ףֵא טקוק ןעמ ןעוו ,טייקכעלנעזרעּפ רעייז ףֵֶא טלַאפ טייקרָאלק עסיוועג ַא .טעל

 ייז טָאה סָאוו ,טרעדנוחרָאי-סנַאסענער םעד ,טרעדנוחרָאי רעייז ןופ ןַײש רעד ןיא

 | ,טכַארבעגסױרַא
 טימ עטכישעג רעד ןיא סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,טרעדנוהרָאי ַא סע זיא ןעוועג

 דנַאטש-םירכַאס ןכַײר א טכַארבעגסױרַא טָאה סָאװ ,לדנַאה ןופ גנווושפיוא םעד

 -נטַאנעצעמ א טימ ןעמַאזוצ ,ןקיטסַײג ןוא ןלעירעטַאמ ,ץוּפ וצ גנובערטש ןַײז טימ
 -םיוא ןַא -- ןופרעד עציוי-לעיוּפ סלַא ןוא ,טסנוק רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףַא םוט

 -עטיל ןיא ,טסנוק-טרָאװ רעד ןיא יוװ רעשיטסַאלּפ רעד ןיא ,טסנוק רעד ןיא גנּוווש

 ןיא ןוא קינכעט רעד ןיא טירש עטגַאװעג טימ קיטַײצניײא ,רעטַאעט ןוא רוטַאד

 | | | | .טפַאשנסיוװ רעד

 ,זיורבפיוא ןופ טרעדנוהרָאי רעד ןעוועג ךיוא רע זיא ,סעביס עבלעז יד בילוצ
 -ָאעמ םעד :סעיצוטיטסניא ענַײז טימ רעטלַאלטימ םעד ןופ ןעמיוצ יד ןכערב ןופ

 -סנבעל ןטלעטשעגנַײא רעייז טימ ,עכריק יד ןרעציטש רעטסקרַאטש ןַײז ןוא םזילַאד
 רעטכעלשעג יד ןופ ןבעלנעמאזוצ םוצ גנויצַאב רעייז טימ ,ןטיז ערעייז ןוא רענייטש

 טָאה סָאװ ,גנורעדורעצ רעלַאיצַאס רעפיט ןופ טרעדנוהרָאי א ,ץרוק .עמיודעכוא

 ןופ סרעדנוזַאב ,דנַאטש ןדעי ןופ ןשטנעמ טייקנסעזעגנַײא רעייז ןופ ןסירענסױרַא

 טָאה ןוא ,עקיורמוא יד ,עכַײרטסַײנ יד ,עקיעפ יד ,ןטמירָארַאפ ןוא ןעמירֶא םעד
 -נַאװ םעניא ,ערוטנַאװַא רעד ןיא ,גנווושפיוא ןוא זיורב םעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ייז

 | | ,ןפַאש וצ ,ןקעדטנַא וצ ,ןסיוו וצ ננַארד םעניא ,טסול-רעד

 .ַא טימ ,רערעדנַאװ ַא ,רָאיטקַא ןַא זיא רע ?ריּפסקעש זיא ,לשַאמעל ,רעוו

 ןופ טבעל רע .ןבעל-ןעילימַאפ ?טפַאהרעטסומ , טשינרָאג ןוא ןעעזעגנָא טשינרָאג

 ר



 -טשריפ ןוא עכעלגינעק ןיא ,רעזַײה עשיריוונ ןיא ןריפיוא ייז ןוא ןסעיּפ ןבַײרש

 טינ ױזַא זיא רע .םיצייל-ףיוה ןוא רעגניז יד ןופ רענייטש םעד ףַא ,ןפיוה עכעל

 ,ןעווט קרַאמ יו טסַײג םענרעדָאמ ַאזַא זַא ,ףורַאב ןוא דנַאטש ןַײז טול ,ןעזעגנָא

 רַאפ רעבַאכעמ "ןרעקידנעטשנָא , ןַא ןכוז וצ ןלַאפעגנַײא זיא ,םיא וצ ערעדנַא ןוא

 "ןטירד םעד דרַאכיר, ,"רַאזעצ סוילוי , ,"ריל גינעק , ,"טעבקַאמ ידייל , ,"טעלמַאה ,

 "ענסױרַא ןבָאה ןוא ,רָאיטקַא ןקיסעמלטימ ןקיזָאד םעד רעדייא ,רעטַײװ ױזַא ןוא

 ,ןסיוו ןטיירב טימ טַארקָאטסירַא ןַא ,דרָאל רעסיוועג ַא זַא ,ערָאשַאה יד טכַארב

 .,ןעיירעסיידנוק עשילַארטַאעט ענַײז רַאפ עמריש ַא יוװ ןריּפסקעש טצונעגסיוא טָאה

 .דנַאטש ןכיוה ןַײז רַאפ טסַאּפעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ

 ײרַאפ טשינ ךיז ןבָאה דנַאטש ןכיוה ןופ ןשטנעמ סָאװ ,טקַאפ רעד ןיוש ,רעבָא

 + "עסיידנוק עכלעזַא טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טסַאּפעג טשינ יז טָאה סע ןוא ןעמונ

 יפעהעצ ןוא עשיטסירוטנַאװַא ,עקידנרעדנַאװ ,עמירָא יד וצ זדנוא טריפ ,ןעייר

 טָאװ ,"ןעגנוירעל, עלַא יד ןוא סינילעשט ָאטונעוונעב יד וצ ,רעלטסניק עטרעק

 ןוא דנַאלָאה ןופ ןוא עילַאטיא ןופ סרעטסיולק ןוא ןצַאלַאּפ יד טכַאמענ ?ופ ןבָאה

 ןוא סנטראג ערעייז ,סָאקסערפ ןוא רעטנוװַײל ,ןרויװַארג עשיסַאלק יד טימ עינַאּפש

 עקידנרעדנַאװ יד וצ ןוא ,סרָאמרַאמ ןוא ןזנָארב עטמירַאב יד טימ ןענָאטנַארּפ

 ןוא ָאישטַאקָאב ןופ רעײגכָאנ סערטסַאילַאכ יד ,"ןעננוי-רעקפעה , עשיסרָאקיּפַא

 .עמיודעכוא סקַאז סנַאה ןוא זעלעבַאר ןופ ,ינילָאקינ ָאלאקינ

 ?ַארדעװַאַאס סעטנַאװרעס עד לעגימ זיא רעוו ,טציא ןוא

 ןיא טגָאזעג סע טלָאװ ןעמ יװ ,"םש ילב ןב, ַא ,עלַא ייז יװ טקנוּפ זיא רע |
 -עג ןריובעג זיא רע זַא ,ןגָאז וצ זיולב םיא ןגעוו ןסייוו ןפַארגָאיב ענַײז .שיערבעה

 ,1947 רָאי םעניא ,דירדַאמ ןבעל ,סערָאנעה עד אלַאקלַא ?טעטש םעד ןיא ןרָאװ

 ףךיוא "רעשפע, ןוא דירדַאמ ןיא ,לטעטש ןיא ךיז ַאב "טרידוטש ןבָאה , לָאז רע זַא

 "טננוי ןופ רעטלע םעניא ,רעכָאב ןקירָאי-29 סלַא .עיליוועס ןוא ַאקנַאמַאלַאס ןיא

 ןוא רעלטסניק יד ןופ ַאקעמ רעד ןיא ,עילַאטיא ןיא םיא ןעמ טפערט ,ורמוא ןכעל

 -וטנאװא רעקיורמוא ןַײז םיא טסיוטש ןקיראי-24 םלא .טַײצ רענעי ןופ רעטכיד

 ןיא רענלעז ַא רַאפ ןסילשוצנָא ךיז ,טיונ יד ךיוא עמָאטסימ ןוא ,טסַײנ רעשיטסיר

 ּפיליפ ןופ רעדורב םעד ןפורעג טָאה ןעֹמ יו ,ןשיכַײרטסע םעד ןַאוכ ןופ ײמרַא רעד

 ןשיכירנ םַאב ןקרעט יד ןנעק ןטכַאלש יד ןיא ךיז טקילײטַאב רע ןוא ,ןטייווצ םעד

 טרָאפ ,טנַאה רעקניל ןַײז ןָא ןוא ,טסורב רעד ןיא רעטעדנּוװרַאפ ַא .ָאטנַאּפעל ןפַאה

 טלַאפ ,לעסרַאמ ןיא ,געוו ןּפַא רָאנ ,עינַאּפש ןייק ףיש ַא טימ םייהַא 1878 ןיא רע

 ןייק קעװַא םיא ןריפ ייז ןוא ןטַאריּפ עשירעברעב ןופ טנעה יד ןיא ףיש יד ןַײרַא

 טפיוק ןעמ ןעוו ,1880 זיב טּפַאשנעגנַאפעג רערעווש ןיא רע טכעל טרָאד .ריׂשזלַא

 | .דלָאג סָאדוקסע 800 רַאפ ייז ַאב סיוא םיא

 .עשירַארעטיל טימ טַארקָאטסירַא ןשינַאּפש ַא ןופ עיפַארגָאיב ןייק טשינ זיא סָאד

 ךיוא .עקילייה יד ןופ םיסַײמ יד ןיא ךיז טלבירג סָאװ ,ךַאנָאמ ַא ןופ רעדָא ,סעיטענ

 -ענמײהַא זיא רע יו דלַאב ,ןסעיּפ-רעטַאעט ,ןטלַאהוצפיוא ךיז יידעק ,טביירש רע

 .ןןסעיּפ סריּפסקעש ןופ לזַאמ סָאד טָאהעג טינ ןבָאה ייז ,רעקיטנַאהנייא ןַא ןעמוק
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 ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענַײז טַאהעג ןבָאה ?זַאמ רעמ

 ךעױמלַאב רעקילעדַא רעד) "טָאכיק ןָאד, ןַײז ןוא ,םעליוא-רענעייל ַא ןוא רעקורד

 סָאװ ,רַאכעב עד טשריפ םעד ,טַאנעצעמ ַא ןענופעג ךיוא טָאה (ַאשטנַאמ א? ןופ

 .קרעוו םעד ןופ לייט עטשרע יד ןטסָאק ענַײז ףַא טקורדענּפָא 1004 רָאי ןיא טָאה

 םיא סע זיא ןעגנולעג ןוא ,?ייט עטייווצ יד ןקורדוצּפָא ןעמוקעגנָא םיא זיא רערעווש
 ,ךעלַאנ רעסיוועג א יוװ םעדכָאנ ,טױט ןַײז רַאפ רָאי א ,םורַא רָאי ןעצ ןיא טשרע
 עטייווצ עטכַאמעגכָאנ א טסורדענּפָא טָאה ,אדענַאשזעװַא עד זעדנַאנרעּפ ָאסנָאלַא

 .דעװָאק ןשירעלטסניק ןַײז ןעװעטַאר ןיא ןעגנַאנעג סע זיא ןסעטנַאוװרעפ ןוא ,?ייט

 ןיא ןברָאטשעג .סָאמעל ּהַארג רעד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג טָאה דנַאב ןטייווצ םעד

 דעווָאק םעד טימ ,רָאי 69 ןופ ךעטלע ןיא ,1616 לירּפַא ןט23 םעד סעטנַאוװרעס
 ,ןטייקיבייא עלַא ףַא ןטעװעטַארעג ַא

8 
 | א -

 טכוירטש ןוא עמסַאדקאה ןַײז ןיא ןָא סָאד טזייװ סעטנאוורעס יו ,?טָאכיק ןָאד;

 -יר יד ןנעק טעלפמַאּפ רעשירעלטסניק ַא זיא ,טסקעט םעניא רעטנוא טפָא סָאד
 קידנבייהנָא ,רוטַארעטיל-טלעװ יד טשרעהַאב ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר-רעט
 .םעניא טכַארבעגסױרַא סָאד ןיא זעיצַארנ סרעדנוזַאב ."סוטרַא גיניק , םעד טימ

 רעסיורג רעד ןגעוו ךיז טלייצרעד סע ּוװ ,דנַאב ןטשרע םענופ לטיּפַאק ןטסקעז
 ןשיווצ טכַאמענ ןבָאה ,ףרָאד ןַײז ןופ רערעש םעד טימ ךעלַאג רעד סָאװ ,עיזיווער

 ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,ןענערברַאפ םוצ טעּפשימרַאפ ייז ןוא רעכיב סטָאכיק ןָאד

 ןטנצַײרד םעניא ןוא ,עטכישעג רעד רָאפ ןטלַאהַאב םוצ ,ייז ןשיווצ עטסלענינירא יד

 ןוא גנוייטשטנַא רעד .ןנעו טלייצרעד טָאכיק ןָאד ּוװ ,דנַאב ןבלעז םעד ןופ ?טיּפַאק

 | ,םוטרעטיר םענופ ןזעוו

 רוטַארעטיל יד ּפֶא טכַאל סעטנַאװהעפ ןעוו זַא ,ןעניימ טשינ רעבָא לָאז ןעמ
 -רע ןּוא עמכָאכ ןופ ,טייקשידלעה ןוא ערוװג ןופ ןרעטסומ עקידעָאמזוג יד טָא ןופ
 םעד ןופ עיזַאטנַאפ ענעדנוצעצ יד סָאװ ,טייקיטבערעג ןופ ןוא עביל ןופ ,טייקכעל

 ךָאנ רענַאב ןכעלטסננַא ןַײז ןיא טכַארבענקױרַא טָאה קלאפ ןטקירדרעטנוא יט

 ;ייז וצ גנובערטש רעד ןופ ןוא ןטנגוט יד טָא ןופ ּפִֶא ךיוא רע טכַאל ,גננוזיילרעד

 ןופ ןַײש רעד טימ ייז טכַײלַאב ןוא רעמכָאנ ייז טבייהרעד רע ,טרעקרַאפ טקנוּפ

 טא ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד טנורנ ןַײז ןיא זיא סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןקיבלעז םעד

 ,ןטמַאלפעצ ןופ ןטָאש ןוא טכיל ןיס ַא ןיא יוװ םיא טזַײװ סעטנַאוװרעס .ןטננוט יד

 -רַאפ טייקדנילב זיב זיא סָאוו ,רעזיילרעד רעטיר ַא ןופ ףמַאק ןשידלעה ןטניזַאבמוא

 ,רעטכַאבָאַאב-םעכָאכ ןקידוועשויעמ ַא ןופ ןוא ,דלעה םעד ןופ ךעיוק םעד ןיא טביולנ
 ,זיא ריפסיוא רעקיפיונביוא רעד .?כייס ןרָאלק ןַײז ןופ טסַײג רעד םיא ּףַא טור סע ןעוו

 עטָארַאכ טימ טברַאטש טָאכיק ןָאד ןוא ?כייס רערָאלק רעד טניז ףָאפלָאקפָאס זַא
 ע ט ַא ר ַא כ יד זַא ,ךַײא ריֹא טּפַאכ דלַאב רָאנ ;סעַאנושעמ רעשירעטיר ןַײז ףַא

 טא וצ ףָאס רעד ,ןטָאכיק ןָאד ופ ט י ו ט רעד זיא ,סעַאנושעמ רעד טָא ףא
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 סױרַא טלַארטש סָאװ ,טייקנביוהרעד רעשיטעָאּפ ןוא טייקכעלשטנעמ רעפיט רעד

 .ןיא טציּפש ּפָאק ןַײז סָאװ ,טייקיטכערעג רַאפ רעפמעק ןטרענָאמעגסױא םעד ןופ
 .םעניא ןעורּפֶא ןצעזקעװַא ךַײא טנעלפ ריא ןעוו זַא ,דלַאב ךַײא טּפַאכ ריא .?מיה

 -וצפיוא ךיז רעדיוו יידעק ןעוועג סע זיא ,טייקידוועשויעמ סטָאכיק ןָאד ןופ ןטָאש

 -יטכערעג רעד רַאפ לגנַארעג ןופ םערוטש םעד ןכוז ןוא םיא טימ םענייניא ןבייה

 - .טלעוו רעד ףַא עביל רעד ןופ טּפַאשרעה רעד רַאפ ,טייקנייש רעד רַאפ ,טייק
 ָאשטנַאס רעגערטנּפָאװ רעדָא סערָאשעמ ןַײז ןיא ,רעטײלגַאב סטָאכיק ןָאד ןיא

 -ַאער ןוא עשיטקַארּפ סָאד ,עשידרע סָאד טרעּפרעקרַאפ סעטנַאוװרעפ טָאה ,ַאצנַאּפ

 םוצ ךיז טבייה ּפָאק ןַײז סָאװ ,טָאכיק ןָאד םענעגיוצעגסיוא ןוא ןכיוה םעד ןנעק ;על

 סָאװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןקיכַײב ןוא ןקירעדינ םעד טלעטשעגקעװַא רע טָאה ,?מיה

 ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רָאנ .דרע רעד ןיא רעפיט ץלַא ןעלצרָאװ ,ךיז טכַאד ,סיפ ענַיז

 ןָאד ראה ןַײז יו ,ךיוה רעד ןיא ןעילפרַאפ טינ ל?ָאמנייק ןדנוא טזָאל סָאװ

 ענער ַא הַא ךיז טסַײר ,עשיטקַארּפ ןוא עלַאער סָאד ,דרע יד ןרילרַאפ ןוא ,טָאכיק

 יי ,ןעמעטָא טשינ םיא ןָא ןעק ןוא ,טָאכיק ןָאד רעטיר ןטלנילפַאב םעד ןופ ּפִא טשינ

 טימ לופ עלייק ַא זיא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס .טָאכיק ןָאד ןעמעטָא טשינ םיא ןָא ןָאק סע
 םעד ןיא טלמַאזעגנָא ןיא סָאװ ,עמכָאב-םקלָאפ רעשידרע ןוא רעכעלריטַאנ רעד

 ךיוה יו ןוא .ךעלטרעװכַײלג ענַײז ןוא רעטרעװכירּפש ענַײז ןיא .,ךַארּפש סקלָאפ

 ַא ףֵא ךיז רע ןעק ,ןטָאכיק ןָאד ןופ קנַאדעג רעד ןבייה ךיז ןוא ןעילפ טשינ לָאז סע

 רע ,טינ רעמ ;טקנירט רע ןענַאװ ןופ לַאוװק ןשידרע םעד טָא ןופ ןסַײרּפָא טשינ ענער

 ןליצ יד ֹוצ ןָא םיא טדנעו רע ,רעדייס ַא םיא ןיא ןַײא טריפ רע ,םיא טבייהרעד

 ןשידרע םעד רע טקריװַאב טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ,טפמעק רע עכלעוו רַאֿפ

 .ךיז וצ םיא טבייה ןוא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 ןופ ןטּפַאכעגּפױא לַאינעג םעד ןיא טעװ ריא ןוא ?ַײװ ַא ןַײא ךיז טכַארט

  ןשיװצ דנוב ןקיבייא םעד ןעזרעד געװיז ןכעלרעטשעצ טינ סעטנַאװרעפ לענימ

 יד ןשיוװצ ,טעברַא ןוא ןבעל טימ טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ןשיוװצ ,רעמיוכ ןוא טסַײג

 ַא ןַײא ךיז טכַארט .קלָאפ ןקידנטעברַא םעד טימ רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק

 יד זיולב טשינ סעטנַאװרעס לענימ טָאה טכַאלעגסיוא זַא ,ןעז טעװ ריא ןוא לַײװ

 טייהיירפ יד זַא ,לעטשנַײא ןכעלרעטיר ןצנַאג םעד רָאנ ,רוטַארעטיל עכעלרעטיר

 .,רעטיר ַא דלעה ַא ןופ םערָא ןקיטכעמ םעד הַא זיולב ןטרַאװ טייקיטכערעג יד ןוא

 ןַײז זַא ,קלָאפ ןטקירעדינרעד ןוא ןטביױרַאב ,ןטפַאלקשרַאפ םענופ ןביולג םעד ןוא

 ,למיה םענופ ,ןעמוק טינ ןלָאז ייז ןעמעוו .ןופ ,םיסינ ןופ ךַאז יד זיא גנוזיילרעד

 .רעכַאמפעשיק ַא ןופ רעדָא רעטיר םעד ךעילעש ןַײז ןופ

 -כעמ ןוא עקרַאטש יד ןופ גנוכעלרעהרַאפ רעד טימ ,קיטנַאמָאר רעד טָא טימ

 ןלייט ןגעוו ןוא ןגעטש רעביא ,טלעוו רעד רעביא םוא ןעייג סָאװ ,םידיכעי עקיט

 רעד ןיא ןענַײז ןוא עטפעדיורעג ןוא עכַאוװש יד רַאפ ןעמענָא ךיז ,טייקיטכערעג

 ןלַאדַאעּפ-ךעלכריק םעניא סָאװ ,עביל רעטכע רעד ןופ רעגערט יד טַײצ רעקיבפעז

 ןַאמ ןשיװצ ןעגנויצַאב יד ןופ ענעבירטעגסױרַא ןַא ,עטקיטשרעד ַא יז זיא רענייטש

 ןצ יײזַא ,ריא ןיא טקייו סע ,רוטַארעטיל יד רָאנ טשינ לופ טלָאמעד זיא ,יורפ ןוא
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 גייטשפיוא רעדָא םוקפיוא רעד זַא ,ןסיוו ןצ ןיא יידעק .ךעיומ טקלָאפ םעד ,ןגָאז

 קרַאטש טָאה ,ןטעטנַאװרעק רַאפ רָאי טרעדנוח ךערע ןַא טימ ,טטנוק-רעקורד ןופ

 רעד טימ טַײז ַאב טַײז רוטַארעטיל ןימ םעד טָא ןופ גנוטיידּפשרַאפ רעד ןפלָאהעג

 טימ ןעמוקענפיוא זיא סָאװ ,וועגַא ,רוטַארעטיל עכעלטלעוו עשידִיי יד .רעכעלכריק

 ,רוטַארעטיל-רעטיר יד טנורג ריא ןיא טָאה ,יירעקורד רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד

 .ןרָאװעג טשידיירַאפ ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא טשרעוצ זיא סָאװ

 ףמַאק ַא טריפרַאפ רָאנ טינ ?טָאכיק ןָאד , ןַײז טימ םורעד טָאה סעטנַאװרעס

 יז טָאה סָאװ ,רענייטש-סנבעל ןצנַאג םעד ןגעק רָאנ ,רוטארעטיל-רעטיר רעד ןנעק

 {ןביוהעגנָא ,ךעיומ סקְלָאפ םענופ רערעטכינפיוא רעסיורג רעד זיא רע ,ןפַאשַאב

 -ַאּפש רעד ןיא ןוא קלָאפ ןשינַאּפש םעד ןשיװצ ,עינַאּפש ןיא ףמַאק םעד רע טָאה

 ףמַאק םעד ןפ ר ע ט י ר רעד ןרָאװעג רע זיא לענש רעייז רָאנ ,ךַארּפש רעשינ

 ןוא רעוועג ןַײז .רעטעּפש סעריוד ןוא סעריוד ףֵא -- ןוא טלעוו רערָאנ רעד רעביא

 יד זיא רעװעג ןַײז .רעטיר ענעי אב יו ערעדנא רָאנ ןענַײז טנעמַארעּפמעט ןַײז

 -ופ רעד ןוא עינָאריא עכעלקרעמ םיוק עגולק יד ןיא טנעמַארעּפמעט ןַײז ןוא ןעּפ

 .טסנוק יד :סערוש ענַײז ןשיווצ טבעווש סָאװ רָאמוה רעשיפָאזָאל

 אזַא טימ טָאה ריא זַא ,ךיז טכַאד :טפַאנ ריא ןוא ןייטש ריא טבַײלב ָאד רָאנ

 ןופ ףעשיק ןצנַאג םעד ּפָארַא טזָאלב סעטנַאװרעס יװ ןעזענוצ ךעיומ ןרעטכינ

 ױזַא טָאה ריא ןוא טייקיטכערעג ןוא עביל רַאפ ףמַאק ןשיטנַאמָאר סטָאכיק ןָאד

 -ָאר םעד סענָאמכַאר ןָא ױזַא ּפָארַא טסַײר ַאצנַאּפ ָאשטנַאס יו טכַאלעג קַאמשעג

 סנצרַאה ןַײז סױרַא טלעטש ןוא טקעיבָא-עביל סטָאכיק ןָאד ןופ רעיילש ןשיטנַאמ

 -ערָאה רעשיפרָאד רעד ןופ טלַאטשענ רעד ןיא ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד ,עמַאד

 ַא ,רענעגָארטרַאפ ַא ןיילַא ריא טייטש טָא ןוא ,ָאצנערָאל אסנָאדלַא דיומ רענשַאּפ
 טפָא טלדנַאװרַאפ סָאװ יז ,ןָאטעגפיוא טסנוק יד ,יז טָאה סָאד .רעטפעשיקרַאפ

 ןוא עביל ןוא ףמַאק ןיא סָאװ ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןיז םעניא ןיזמוא ןטסערג םעד

 ריא קנַאד א ןיא טָאכיק ןָאד רעקידכעבענ ןוא רעכעלרעכעל רעד ןוא .טייקנייש

 -עש עמירא סענכַאמ עסיורנ יד ןופ םענייא וצ ןניוא ערעזדנוא ןיא ןסקאווענסיוא

 .ןטַײצ עֶלַא ןופ טייקנייש ןוא טייקסיורג ןופ ,טייקכַײר ןופ רעפ

 - טא יא
* 

 ףָאס עינַאּפש ןופ טנורנרעטניה ןלַאיצַאס םעד ףא ןזיוועג טרעוו טָאכיק ןאד

 -ַאכורָאב ,טרעטַײלעג שילױטַאק ,דנַאל סָאד .טרעדנוחרָאי ןט17 בייהנא ןוא ןט6

 ןיא ןוא עּפָארייא בלַאה ַא רעביא סעניוכצינ טימ ןדָאלַאב ,ןרָאמ ןוא ןדִיי ןופ ,םעש

 ריא טכָאװ עניוס .ַא יו ,טסיוװ ןיילַא זיא ,(םאידניא יד) עקירעמַא כלַאה ןופ ץיזַאב

 סע ּווה ,טננעג עטסיו יד ,ַא ש ט נ ַא 8 א ? ןיא עינַאּפש .טשיװענּפָא דרע

 לָאװמיס ַא רַאפ יז טמענ סעטנַאװרעס .ףערוטעמ ןלַאינענ םענופ םייח יד טייטש
 -ַאבטונ עקילעדַא יד ןופ ,םיצירּפ עריא ןופ טכיש רעסיורג ַא ,דנַאל ןצנַאנ םענופ

 -ייא זיא טָאכיק ןָאד .ןטַײצ עטונ עטְלַא יד ךָאנ טקנעב ןוא טמירָארַאֿפ זיא ,רעציז
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 ןטרעװַאשזרַאפ ַא ,סעדייז ענַײז ןופ עשורעי ַא ,סנגייא ןַײז טָאה רע .ייז ןופ רענ

 ןוא עשטַאילק ערענָאמ ַא ,םלעה םעד ןָא ,ןטלטייקעג ַא ,רעצנַאּפ ןטלמישרַאפ ןוא

 א ,ןקָאז ענעסילּפ ןוא ןטפַאק םענעקיטסַאל ַא טגָארט רע .געיעג םוצ טרָאכ ַא

 בוטׁש ןַײז ,רעכָאב רעטלַא ןַא רע זיא ןיילַא .עשַאבלַאה רעשיצירּפ ןַײז ןופ טשער

 ןַײז ,עמיוסעי א עצינעמילּפ א רענַײז ןוא טסניד רעטלַא ןַא ןופ טריפעג טרעוו

 ןוא ,טַאטש ןלַאדָאעּפ ןַײז ןופ טשער ַא ךיוא ,גנוי ַא םענייא ןופ --- טפַאשטריוו

 .טגָאזעג שידָיי ןיא טלָאװ ןעמ יו ,עלעּפעט ןיילק ַא ןיא סעכָאדַאק רע טסע ןסע

 םָאו ,ןטשריפ יד ןופ ,"ןדנַארג, יד ןופ טנעה יד ןיא ךיז טניפעג דרע יד

 "מר רעד ;רעציזַאב טכיש רעַײנ ַא ןיוש ןַארַאפ ,רעבָא .ןצניװָארּפ עצנַאג ןגָאמרַאפ

 ןטשריפ ןוא .רילַאװַאק :?לטיט ןקילעדַא ןַא עליּפַא ןַײא ךיז טפיוק סָאװ ,רעױּפ רעכ

 םַאטש ַא ןריפ ןטשריפ ןוא ןדנַארג יד .סעָאװלַאה ךָאנ םיא וצ ןָא ןעמוק עליפַא

 ןוא ןענידַאב וצ ייז טּפַאשרעניד רעכַײרלָאצ ַא טימ ןפיוה עכעלגינעק שעמַאמ טימ

 ןרָאפ ןעמ זומ ןגעוו יד רעביא ןוא רעיינקידייל טימ לופ ןענַײז טעטש יד .ןלַײװרַאפ

 -בַאמ ,רעטַײר ענעגנודעג טימ טצישַאב ןרופ יד ,זַײװסעּפורג עסיורג טנפָאװַאב

 ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ ,רעביור רעטנעמינער עצנַאג ןופ ייז ןענַײז טָארדַאב סעמ

 דנַאל ןיא ךַאפ קידנעטשנָא סיורג ַא וצ טריפרעד זיא יײרעלטעב .רעדלעוו יד ןיא

 -טעב סענכַאמ ןלָארטסַאג ּףַא ךָאנ ןעמוק ,רעלטעב עשינַאּפש ענעגייא יד ץוכַא ןוא

 זיא סָאד :םוטנכַאנַאמ זיא דנַאל ןיא ךַאפ עטסערג סָאד .רעדנעל ערעדנַא ןופ רעל

 ןוא עטשױטנַא ןעיורפ ןוא סכַאלצוי יול רענעמ רַאפ טע?קימ םעקָאמ ַא רָאנ טינ

 רָאנ ,"געוויז ןשלמיח, רעייז ןכוז ןריטסַאנָאמ, יד ןיג ןעייג סָאװ ,עטרַאנעגּפָא

 -םיולק יד ןופ גנורעכַײרַאב רעד רַאפ ןטעברַא סָאװ ,ןטפַאשטריװ עכעלכריק עפסיורגנ

 קלָאפ סָאד ,קלָאפ ןרעביא טכַאמ רעייז ןופ גנוקיטסעפרַאפ רעד רַאפ ןוא סרעט

 עבריק רעד רַאפ ,סעמורט ןוא (סַאמזעיד) רעסיַאמ טימ ,ןרעַײטש טימ ןדָאלַאב זיא

 עלעיצעּפס רַאפ טמיטשַאב ןענַײז סָאװ ,ןזניצ עלעיצעּפס וצרעד ןוא ,גינעק ןרַאפ ןוא

 זיב ,עיצידעּפסקע רעדָא עמָאכלימ ענעמונעגרעטנוא ַא ןטלַאהסיוא ןופ ,סעָאציױה

 ."ךעלכיש סנגיניק רעד, ןעמָאנ םעד טנָארט סָאװ זניצ םעד

 יד זיב ןבַײרש ןוא ןענעייל ןופ ,ץיּפש עמַאס ןזיב ןטנוא ןופ ,גנודליב יד

 .ןטּפַאשנסיװ עטסכעה יד ןֹוא ,רעלק םענופ טנעה יד ןיא ןענַײז ןטפַאשנסיװ עטסכעה

 א ןביג סָאװ ,ןײטַאל ןיא ץלַא ,עיגָאלָאטימ ןוא עינָאלָארטסַא ,עיגָאלָאעט :ןענַײז

 -יזרעװינוא יד .עיטַארקַאטסירַא-רוטלוק ןוא טייקרעכעה רעקיטסַײנ ףֵא טנעטַאּפ

 טימרעד םוא ךיז טגָארט סָאװ ,טננוי עשיצירּפ יד ןסיוו םעד טימ ןלײטַאב ןטעט

 = -עייל ןענעק ןיא קלָאפ ןשיווצ .עטסַאק רענעסָאלשענּפָא ןַא ןופ ןכייצּפָא ןַא טימ יו

 .ןַארַאפ קלָאפ םַאב זיא ןסיוו םוצ ןליוו רעד רָאנ ,טייקנטלעז א ןבַײרש ןוא ןענ

 .ןענימרעט עכעלטּפַאשנסיװ ,ןעמענ עכעכטכישעג ףוא טּפַאכ שטנעמ-סקלָאפ רעד

 =וכלימ רעד עיוועט רעזדנוא יװ ,טיירדרַאפ ךָאנ ייז טנָאז ןוא (רעטרעוו ערעווש)

 ןלַאער םעד ןופ שטַײט םעד ,שטַײט םענענייא ןַײז ייז טינ ןוא ,םיקוסּפ יד רעק

 | .םורַא םיא טלנניר סָאװ ,ןבעל

 ןַײז דרוד םעטנַאװרעס ןַײרַא ךיז טסַײר רעפסָאמטַא רעלַאיצַאס רעד טֶא ןיא
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 ,עינַאּפש ןופ םינָאּפ ןלַאיצַאס םעד ּפֶא טקעד ,טָאכיק ןָאד רעטיר ןקידנרעדנַאוו
 טימ גנורירַאב ןיא טמוק ,גנוטלַאטשעג עקיטסַײג ריא ,ןטַײז ענייש ןוא עסעַימ ענַײז
 -עייז ןוא םירעוּפ עכַײר ןוא עמירָא יד טימ ;קלָאפ םענופ ןטכיש עטסנדישרַאפ ידי

 ,רעלדנעה-םירייזַאכ ,רעבַײרט-לזייא ,רעכוטסַאּפ יד טימ ;"ןעגני, יד ,טכענק ער

 עקירעדינ ןוא עכיוה ײלרעלַא טימ ;סעכָאלעמלַאב עשיטָאטש ןוא רעקנעש ,םירכָאס

 -יוז טימ ;רענלעז ןוא ,רערעדור-ףיש ,ןטנַאטסערַא טימ ;טַײלצילָאּפ ןוא עטמַאַאב

 ,םיכָאלַאג ;םינָאלזַאג- דלַאװ ןוא רעלטעב ,טפַאשמירַא רעד ןופ רעטכעט -- סענ

 ,"געט , ןסע סָאװ ,ןטנעדוטס ענעבירעג עמירָא ןוא רעקינָאנַאק ,םיריזענ ןוא ןכַאנָאמ

 ערעייז טימ "ןדנארג, יד ;םירוכָאב-עװישעי עקיטסגנַאל טשינ ערעזדנוא יוװ ױזַא

 ערעייז ןופ ךעלדיימ עקידעונצ ,ערעייז סענָאברָאק יד ןוא סעקינעסַאיַאמ יד ךעלדניז

 טקרעמ עפוג סעטנַאוװרעפ יו .טפַאשרעניד רעשיפיוה רעייז טימ ןטשריפ יד ;ןלַאסַאװ

 ןיא ןסעזעג זיא רע סייעב קרעוו סָאד טכַארטרַאפ רע טָאה ,עמָאדקַאה ןַײז ןיא ןָא

 -בעלש ןַײז רַאפ ןסעזעג זיא רע ּוװ ,עסיפט ןיא זַא ,ןלייצרעד ןפַארגָאיב ענַײז .עסיפט

 -סקע רעד סייעב טנידעגנ טָאה רע ּוװ ,ץנעדנעטניא-סגירק רעד ןיא גנוריפכוב רעט

 -ַאק ןענעיילרָאפ רע טגעלפ ,1888 ןיא דנַאלגנע ןגעק ןטייווצ םעד ּפיליפ ןופ עיצידעּפ

 | ..ןטנַאטסערַא יד רַאפ *טָאכיק ןָאד, ןופ ךעלטיּפ

 ןפַאש ןופ ןפיוא ןכעלרעטיר ןייז טימ ייז ןשיווצ ךעלרעכעל זיא טָאכיק ןָאד

 ,לבעטסַאּפ םעד ןופ עדווירק יד ןָא ךיז טמענ רע ּווװ ,ענעצס יד טעז) טייקיטכערעג

 ,(ָאדודלַאה רעױוּפ ןכַײר םעד ןופ ,םיוב ַא וצ רענעדנובעגוצ ַא ןסימשעג טרעוו סָאװ

 קלאפ םוצ טמוק רע ,טייקיטכערעג רעד ןופ רענרעק יד ייז ןשיווצ טייזרַאפ רע רָאנ

 / ףױא ייז טרעלק ,סױא ייז טרעה ,ייז טימ טסעומש ,רעטרעוו עטעשָאּפ ענַײז טימ

 ךיז טסיוורעד רע ,רעדיל ערעייז ,סעסַײמ ערעייז טנכייצרַאפ רע .טימ ייז טסַײר ןוא

 -נורַאפרעד ערעייז ייז ַאב טמענ רע ;סעצייא ענַײז ייז טינ ןוא ייוו טוט ייז סָאוז

 ּפִא טפרַאװ ,טיונ רעד ןופ ,טעברַא רעד ןופ טמוק סָאװ ,ןסיוװ ןשיטקַארּפ רעייז ,ןעג

 טצונ סעטנאוורעפ .ןסיוו-רעכיב ןַײז ייז טיג ןוא ,ןסעָאט ערעייז ,ןטייקבָארנ ערעייז

 -ַאק --- טָאכיק ןָאד ןשימָאק םעד ,ןעזסיוא ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר םעד סיוא

 -- טלעוו רעקיטליגכַײלג רעטַאז רעד ןופ ןגיוא יד ןיא טסנרע ןפיט ןַײז טימ שימ

 ןקנור םעד טימ ןפיוא ןטספרַאש םעד ףֵא םיִנָאּפ ןוא סעמע םעד ריא ןנָאז וצ
 ,סעמע םענופ רָאמוה ןוא טימעג

 ןוא ,עלַאיצַאס ,עכעֿפטעװ עטסערג עטשרע סָאד ךָאט ןיא זיא ?טָאכיק ןָאד,
 רעביא ןנָארטעגרעבירַא עינַאּפש ןופ ןוא ,עינַאּפש ןיא קרעוו ערענָאיצולָאװער ךיוא

 עינַאּפש ןופ טפול ןוא ןוז יד יו זיא טיײקשירענָאיצולַאװער יד .טלעוו רערָאג רעד
 קלאפ ןשינאּפש םעניא ןטינשעגנַײרַא ףיט זיא ןוא קרעוו םעד רעביא ןסָאנעגסױא

 -רַאפ טינ סעלװַא ןייק ןעק סָאװ ,ףערוטעמ ןלאינעג םעד ןופ גנַארד םעד ךרוד

 ייז טָאה סָאװ ,םעליוא-רעדייס םעד ןרעדנע וצ ,ןטכירַאפ ןוא ןפַאשוצּפָא ייז ,ןדַײל
 .ןפַאשעג

 א



 ַא טימ ןעמוקעג רימ ןזיא שידִיי ןיא "טָאכיק ןָאד , ןצעזוצרעביא קנַאדעג רעד

 "טושיק ןוד , עיסרעוו טקילַאיב ןעמוקעג טנַאה רעד וצ זיא רימ ןעוו ,קירוצ ןעצ רָאי

 ַאזַא םנידרַאפ סע יו טשינ ,עטצריקעג ַא עליפַא ןעוו ,עיסרעוו יד .שיערבעה ןיא

 ענַײז עלא טימ ןָא סע ןעמענ רימ סָאװ ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ קרעװ-טּפיױה

 טרידנעטערּפ סָאװ ,ךַארּפש ַא טנידרַאפ סע יוװ טשינ ןוא ,ןרעלעפ-טַײצ ןוא ןסעָאט

 םיא ךרוד לָאז טפַאשרענעייל עקידלעָארפַיצערע יד סָאװ ,"רוניצ , רעד ןַײז וצ

 ריא םימ טרינַאּפמיא טָאה ,ןפַאש עקידסעריוד ןוא עלַאסרעוװינוא סָאד ןעמענפיוא

 .עלַא וצ ,קרעװ סָאד טָאה סָאװ ,טגָאזעג טלָאװ קילאיב יו ,ךעסונ ריא טימ ,ליטס

 "ךַארּפש ןשִיערבעה ןקידנעטשטסבלעז ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ,סעליַאמ עלעניגירָא ענייז

 -פָאש רעפייס ןופ שיערבעה ןשיּפע םעניא "טָאכיק ןָאד , ,עליַאמ יד טָא .רוועדעש

 ןופ ןרָאסיכ םעד ןעוועג עלַאמעמ ןגיוא ענַײמ ןיא טָאה ,סור סעליגעמ ןוא םיט

 ,טפַאשרענעייל רעסיורג ןַײז טימ שידִיי זַא ,טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןוא ,רעציק

 א ,ועגַא ,ענענַארַאפ יד םורָאװ .עיסרעוו ַאזַא וצ עליפַא עיכז יד טשינ ךָאנ טָאה

 "טעקַאנ זיב רעטריפרעד א ,רעציק ַא רָאנ טינ זיא ,עטקורדעגרעביא טשינ ןיוש גנַאֿכ

 ךיז טָאה רעצעזרעביא רעד סעמכַאמ ,עילַאמָאנַא ןַא ךעלכַארּפש ךיוא רָאנ ,טייק

 -סיואה ןיא סָאװ ,שידִיי ןשיטסילַאנרושז ןשינַאקירעמַא םעד טימ וצרעד טצונעג

 גנוצעזרעביא עשידִיי ַא זיא ,ןײקלַא .שטַײד ןופ סולפוצ םעַײנ ַא טימ "טרענַײפעג

 רעד ןופ סעווישכ רעד בילוצ ַײס ,טייקידנעווטיונ ַא שעמַאמ "טָאכיק ןָאד, ןופ

 .רענעייל עריא ןופ סעווישכ רעד בילוצ ַײס ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 "יט ַא יװ זַא ,ךיא בָאה ןענַאטשרַאפ ?ןכַאמ גנוצעזרעביא יד לָאז עשז רעוו 4.

 -רַא יד ןרידוטשוצכרוד טייקכעלגעמ ַא טימ דנַאל קידנדיײר-שינַאּפש ַא ןופ וועש

 רעגנַאל טימ וצרעד ,ןבירשעג זיא קרעוו סָאד עכלעוו ןיא ,ןעמרָאפ-ךַארּפש עשיַאכ

 ַאזַא ןכַאמ וצ טכער סָאד ,סעכָאּפַאלָאכעל ,ךיא בָאה ,קיטקַארּפ רעשירעצעזרעביא

 ךעסונ רעשיּפע רעד .גנוצעזרעביא רעד ןופ ךעסונ רעד רָאנ זיא עגַארפ יד .ווורּפ

 ךעליימ-ןעב םעד ןנעו סעסַײמ יד ןיא ןוא שעמוכ-שטַײט םעניא טניכ שידִיי ןופ

 -פעשיק ,םינָאלזַאנ ,סעקַאלוקווָאװ ןוא סעכור ,םידייש ןנעוו ,עקלַאמ-סַאב רעד טימ

 עדייז רעד סָאװ ,טלעוו רעטכַאדעג ַאד טשינ רעד ןופ ןענױשרַאּפ עמיודעכוא רעכַאמ

 טָאה רע סייעב טַאהעג ןעניז ןיא קרַאטש ןלַאװק עדייב יד טָאה עלעדנעמ

 "עג ךעסונ-עלעדנעמ רעד םורעד טינ טלָאװ .ךעסונ ןשידִיי ןַײז ןפַאשעג

 "נעמ סָאװ ,רָאנ זיא ןרָאסיכ רעד ?גנוצעזרעביא רעד רַאפ רעלַאעדיא רעד ןעוו

 -יא ?סיב שביה ַא ךיוא שידִיי ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא ןעמעלַא םעד טימ טָאה עלעד

 םעד ןרעטש ןעק סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ םענופ טייקידוועדיירַאב ענעבירטעגרעב

 םעד ןגעװ ןָאטעג טכַארט ַא בָאה ךיא ןוא ,טרעדָאפ קרעוו סָאד סָאװ ,םעצמיצ

 ױזַא זיא ןוא סעסיימ- סקלָאפ עשידִיי יד ןיא ףיט טלצרָאװ ?יטס ןַײז סָאװ ,רעטסינ

 לָאז רע עליּפַא ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טלָאװ ןוא ,ׁשיּפע יו קידמעצמיצ

 -ייא רעדנַא ןַא טימ רעדָא שיסור טימ רָאנ ,לַאנינירַא םעד טימ טינ ןצונ ןזומ ךיז

 ,עיסרעוו רעשִיערבעה ןַײז רַאּפ ןָאטעג קילַאיב טָאה סָאד יװ ,ךַארּפש רעשַיעּפָאר

 רוטַארעטיל עשידִיי יד יו ,"טָאכיק ןָאד , ַאזַא ןעמוקענסױרַא רעכיז םיא ַאב טלָאװ

 יד 14 --



 -סינ רעד ביוא ,ןלעטשַאב גנוצעזרעביא ַאזַא רעבָא ןעמ ףרַאד .ןבָאה וצ טנידרַאֿפ
 טימ ןעמונרַאפ זיא רע ןעוו טלָאמעד גנולעטשַאב יד ןעמונעגנָא לַאלביב טלָאװ רעט

 -אב טעברַא יד לָאז רעוו ןוא .ןטעברַא עכעלטּפַאשלעזעג ןוא עשירַארעטיל ערעדנַא |
 :וצ עביל, רעד ןופ ןבשעכ ןפַא ץלַא ךָאנ טבעל רוטַארעטיל רעזדנוא ןעוו ,ןלעטש
 ,"לזג, ןופ טבעל סָאװ ,בױט יד יװ ,ןשטנעמ-ןעּפ ערעזדנוא ַאב "טסגוק רעד
 | ?קרַאמ ןקידרעקפעה ןפַא רענרעק קידנבַײלק

 רעד וצ עכיל, ןַײמ טימ ןייֵלַא ךיא זַא ,טלעוּפעג רימ ַאב בָאה ךיא ןוא
 ןיולב םעד לָאז ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ ןוא שידִיי וצ עביל ןַײמ טימ ,"טסנוק
 ןדייז םעד ןופ ליטס ןקידלצרָאװ-ףיט םעד טשינ גָאמרַאפ ךיא ,סעמע .ןליפסיוא
 ַא ןוא ,רימ ייז ןענַײז טנעֶאנ רָאנ ,רעטסינ םעד לקינייא ןַײז ןופ ןוא עלעדנעמ
 רעד סע זיא ָאד סָאװ ,ןשָאל-סקלָאפ םוצ ןפָא רעוא ןַא ןוא סיילפ .ַא ןוא ןליוו
 -ךַארּפש ערעזדנוא ךרוד ןענופעגסיוא ריא ןיא ןרעוו סָאװ ,ןצעזעג יד וצ ןוא ,רעקיא
 ןטָארטעגוצ ךיא ןיב ,ןעמעלַא םעד טימ רעטנּפָאװַאב ַא ןוא .ךיא בָאה ,רעשרָאפ
 ןוא רָאלק ױזַא ןַײז זומ יז זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ננוצעזרעביא רעד וצ
 ןשיּפע םעד ןוא ּפמעט םעד ,םטיר םעד ןטיהנַײא לָאז ןוא ,ךעלנעמ יװ טסַאפענ
 -סױרַא טעוװ גנוצעזרעביא ןַײמ ביוא ןוא ,ֿלַאניגירַא םענופ גנוווש ןשיטעַאּפ ןוא ןזעוו
 ןַײמ ךיא לעוװ ,שינַאּפש זיא "טָאכיק ןָאד, יו ,ךַארּפש רעד ןיא שידָיי יוזַא ןעמוק
 - ,טביירגרעד ןבָאה עבַאנפיוא|

 ץַאק .ּפ

 טָאכיק ןָאד טצעוענרעכיא גָאה ךיא יו
 רימ רַאפ ןיא ,שידִיי ןיא טָאכיק ןָאד, ןצעזוצרעביא ןלַאפעגנַײא זיא רימ יו

 גנוצעזרעביא יד זַא ,ךַאז-רעקיא י ד רעדָא ,ךַאז-רעקיא ןייא ןעוועג רָאלק
 עשידָיי סָאד זַא ,טניימ סָאד .שינַאּפש זיא לַאניגירַא רעד יו שידִיי ױזַא ןַײז ףרַאד
 -ַאּפ יד רענעייל ןשידִיי םעד סעטנַאװרעפ טלייצרעד ףליה ןַײז טימ סָאװ ,ןשאל
 ,ןענױשרַאּפ יד לַאלכיב ןוא רעטיר םעד דלעה ןַײז טריסַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריס
 -כעז רעד ןיא ןוא קִיּור-שיּפע ױזַא ןַײז ףרַאד ,קרעוו םעד ןיא סױרַא טריפ רע סָאװ
 -ברוד םיוק רעד טימ טנטָאשַאב ןוא ןפילשעג ,קידמעצמיצ ,זיצערּפ ױזַא טַײצ רעב
 טניימ ךיוא .לַאנינירא םענופ ןשֶאל עשינַאּפש סָאד זיא סע יװ ,עינָאריא רעקיטכיז
 זיא טָאכיק ןָאד םורָאװ --- לָאר-רעטיר ןייז טליּפש טָאכיק ןָאד ּוװ טרָאד זַא ,םע
 סעַאנושעמ ןַײז ןוא ,קַאינַאמ יו ףורַאב-רעטיר ןַײז ןופ רעטכיד ןוא רעלטסניק רעמ
 רעדייא טייקיטכירפיוא עשירעטכיד ןוא טסנרע רעשירעלטסניק רעפיט רעכיג זיא
 ןשֲאֿל עקיגנוװש-ךיוה עשיטעטַאּפ סָאד םורָאד טדער ןוא -- ,שינעדערנַײא
 -ערעצ ןוא ץנעװקָאלידנַארג רעד טימ טריװַארב ןוא רעקיטנַאמָאר .עשינַאּפש יד ןופ
 -ךיוח ױזַא ןַײז ןשָאל שידִיי ןַײז ךיוא זומ ,ןרילַאװַאק עשיפיוה יד ןופ טייקזַעיגָאמ
 ,ןשטנעמ-סקלָאפ יד ןדער סע ןעוו ןוא .שִינַאּפש ןַײז יו זעינַאמערעצ ןוא קיִגנּוווש
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 רעדָא סערָאשעמ ןַײז סלַא ןטָאכיק ןָאד טיײלגַאב סָאװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רעױּפ רעד

 ןופ לַאװק ןקידלדורּפש םעד םיא ןיא טעז סעטנַאוװרעס סָאװ רעד --- רעגערטנפָאװ

 -דַארג ייז ןיא טעז סעטנאוורעפ סָאװ ,רעכעטסַאּפ יד רעדָא -- עמכַאב-סקלָאפ רעד

 יז סָאװ ,שידִיי רעד ךיוא זומ ,רעדניק-רוטַאנ עקידנעקנעד ןוא עשינַאל עקידלכייס

 יַאּפש רעייז יו שיגָאל ןוא רָאלק-קידסעטשַאּפ ןוא קידלצרָאװ-ףיט ױזַא ןַײז ,ןדער

 עטלגילפענ סָאד ,רעבַאכעמ םענופ ןשָאל עזיצערּפ ןוא עשיּפע סָאד סיויעה ןוא .שינ

 -ַאװַאק ןוא ןעמַאד יד ַאב עזעינַאמערעצ סָאד ,ןטָאכיק ןָאד ַאב עקיגנּוווש-ךיוה ןוא

 דנַײא זיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ יִד ַאב עקידסעטשַאּפ ןוא עקידלצרָאװ-ףיט סָאד יװ ,ןריכ

 טעדליב ןוא ּפמעט ןייא ןיא טפיול ,יובעג ןקיסעמצעזעג ןקיצנייא-ןייא ןיא טדימשעג

 יַפֶא ץלַא סָאד ןעמ זומ ,עקידנסילפ קידעכונעמ ַא -- עינַָאפמיס-ךַארּפש עצנַאג ןייאי

 .שידָיי ןיא ןגָארטרעבירַא ןוא ןטיה

 -יפ עשידִיי ערעטלע יד ןופ ןלַאװק יד וצ טריפעג ךימ טָאה קנַאדעג רעד טָא

 ןשידַיי ןטלַא םעד ןופ ןרוּפש יד קיטנעק רָאג זיב ןענַײז סע ּוװ ,סעָאכסונ עשירָארעט

 . ריא טימ סָאװ ,טייסשירעלייצרעד עקידעכונעמ יד ייז ןיא טגיפ םע ןוא סָאּפע

 ןיא םיא ַאב סָאװ ,ןעלעדנעמ וצ רעקיא רעד ןוא ,קרעוו עשיטנַאװרעס סָאד טמעטָא

 "רַאפ םיא ַאב זיא סָאװ ,קיטנַאמָאר רעשירעטיר רעד ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,ןַארַאפ

 סָאד ַײס ,"ישילשה ןימינב תועסמ ,, ןיא יוװ ,קיטסַאטנַאפ רעשידיגַאמ רעד ףַא ןטיב|

 .שידָיי ןופ עשיקלָאפ קידלצרָאװ סָאד ַײס ןוא ענעפילשעג ןוא עקידעכונעמ-שיּפע

 ןָאד, ןופ גנוצעזרעביא רעד רעביא טעברַא רעד וצ ןעמענ ךימ געלפ ךיא רעדייא

 ,ךימ בָאה ךיא .עלעדנעמ ךעלטַײז רַאּפ ַא ןענעיילרעביא םורעד ךיא געלפ ,"טָאביק

 טלָאװ סָאװ ,ןייכ-עלעדנעמ ןכעלשידִיי ןשיפיצעּפס םעד ןופ טיהעג ,ןגעווטסעדנופ

 רעשפע ןוא ,שלַאפ רעבירעד ןוא ץַאלּפ ןיא טינ ,לדנייב א יו רעמ טינ ןעוועג ַאד

 רעד וצ טצונעג טלָאװ ךיא ןעוו יו ךעלדעש ןוא שְלַאפ ױזַא טקנוּפ ,ךעלדעש ךיוא

 סָאװ ,שידִיי ןקידנפיולטנַא ןלַאװקרוא ענַײז ןופ ןוא ןקיטעּפמיא םעד גנוצעזרעביא

 טדימשעג ןטלַאהעג ךיוא ךימ טָאה קנאדעג רעבלעז רעד .עקירעמַא ןיא טביירש ןעמ

 ןופ רעטרעוו עקידנענרָאװ יד וצ ןפָא רעוא ןיימ ןטלַאהעג טָאה ןוא לַאניגירַא םוצ

 -עג טשינ טָאה ןוא טרָאװ ןַײז ףיוא ןעוועג קיטכיזרעפייא זיא סָאװ ,ןסעטנַאװרעפ

 | ,רעצעזרעביא יד טיורט

 םעד רַאפ סעווינַא רעטכַאמעג ןופ ןייכ ַא טימ ,ןָא ךיז טיג עמוג סעטנַאװרעס

 זיא ,ןסייה סע לָאז ,רעבַאכעמ רעטשרע רעד ."טָאכיק ןָאד ןופ רעבַאכעמ ןטייווצ ,

 ןוא ,ילעגנענעב עטעמַאה עדיס ןעמָאנ ןטימ רעטנרעלענ רעשיבַארַא ןַא ןעוועג רָאנ

 ,רעבַארַא ןַא םענייא ךרוד ןצעזרעביא טזָאלענ עטכישעג יד טָאה ,סעטנאוורעס ,רע

 ,ןטפעה ענעבירשעג שיבַארַא ןופ ,ָאדעלָאט ןיא ןפָארטעגנָא קילעפוצ םיא טָאה רע סָאװ

 ןגָארטעג ייז טָאה סָאװ ,?רעכָאב ַא ַאב טפױוקעגּפָא עקַאט ןטרָאד טָאה רע סָאװ

 .םענופ ?טיּפַאק ןטנַײנ םעניא סָאד טלייצרעד רע יװ ,ריּפַאּפ-קַאּפ ףא ןפיוקרַאפ

 עמַאטסימ ךיז טָאה ּפָאװ ,עלעדנעמ ןדייז םַאב סָאד ןעעז רימ יו ןוא .דנַאב ןטשרע

 '+ יומא , טימ ןֿבייהנָא ,ןלייצרעד ןפיוא סעסעטנַאװרעפ רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג

 טימ לטיּפַאק ַא ןבייהנָא טּפָא ןסעטנַאװרעס אב ךיוא י ריא טפערט יוזַא ,"עלעדנעמ
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 ןוא ...טלייצרעד רעדָא טגָאז ילעגנענעב עטעמַאה עדיס :;ריפנַײרַא ןימ ַאזַא ךערע ןַא

 -ַאה רעּפיס סמענעי ןוא קנַאדעג א סמענעי רעביא טשרעמולק טיג סעטנַאװרעס

 טָאכיק ןָאד ןגעוו עטכישעג יד זַא ,ןרעהוצנא טימרעד רע טיִג טקערידמוא .עסַײמ

 -?טימ ןעירפ םעניא טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל ןופ ךַארּפש יד -- שיבַארַא ןיא

 בייהנָא ןרָאמ יד ןופ שערייג םעד זיב ןטלַאהעג עינַאּפש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעטלַא

 -עג יז טָאה ןקיט ריא זַא ,ןוא ,ןעגנַאנעג ןרױלרַאפ טלָאװ --- טרעדנוחרָאי ןט7
 .ןענױש'רַאּפ עריא ןופ ךַארּפש רעלענינירַא רעד ןיא ,שינַאּפש ןיא ןענופ

 -יק ןָאד יד ןַײא טיה טייקטכע ריא זַא ,םעד ןגעוו שינערעהוצנָא עטייווצ ַא

 טעסעטנאוװרעס ןיא ךיז טניפעג ,לַאניגירא ןשינַאּפש ריא ןיא רָאנ עטכישענ-טָאכ
 -יפ טָאה סָאװ ,טַאנעצעמ ןַײז ,סָאמעל ףַארג םעד דנַאב ןטייווצ ןַײז ןופ גנומדיוו

 ,רעסייק רעשיזעניכ רעד זַא ,רע טלייצרעד טרָאד .ךוב םעד ןקורד פָאד טריצנַאנ

 -עש ןלעיצעּפס ַא טקישעג םיא וצ טָאה ,קרעו םעד ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה סָאװ

 ,לוש א ןענעפע וצ עיידעב טָאה רע ּוװ ,עניכ ןייק ןעמוק ןטעברַאפ םיא ןוא ךעיל

 ,ךַארּפש עשינַאילעטסַאק יד ןענרעל לָאז ןעמ ּוװ ,רערעל רַאפ ןסעטנַאװרעפ טימ
 סָאד זיא םיא יו ,סעטנַאוװרעס .?טָאכיק ןָאד, ןענעייל ןענעק עניכ ןיא לָאז ןעמ יידעק

 -ַאט רעד טימ יז רע טקידנערַאפ ןקידנערַאפ .ןזָאה ייווצ עסַײמ רעד טימ טסיש ,ןגייא

 ןצ רעלק ַא קיטיינ רַאפ ןענופעג טינ עליּפַא טָאה סָאװ ,רעסייק ןשיזעניכ םעד ףַא עמור

 ,רַאּפשנָא רעקיצנייא ןַײז ןוא ,עֶאציוה רעד ףַא ןקיש טפרַאדַאב םיא טלָאװ רע זַא ,ןָאס

 .רעכיב עטונ ביל טָאה סָאװ ,ףַארג רעד טָאנעצעמ ןַײז רעבירעד זיא ,סעסעטנַאוװרעפ
 טזַײװ קרעווטסנוק ןופ ןעננוצעזרעביא וצ גנווצַאב עוויטַאגענ עטקעריד ַא

 רע וו ,"טָאכיק ןָאד , דנַאב ןטשרע ןופ ?טיּפַאק ןטסקעז םעניא סעטנַאװרעס סױרַא

 ןריפ רערעש םעד טימ ךעלַאג רעשיפרָאד רעד סָאװ ,עיזיווער רעד ןגעוו טלייצרעד

 יד רעַײּפ ןפַא ןקיש ןוא ןענַאמָאר-רעטיר טימ קעטָאילביב סטָאכיק ןָאד ןיא ךרוָד

 ןופ םענייא טנפעעצ ךעלַאג רעד .סעַאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןיא קידלוש ןענַײז סָאװ
 -ביד-סנַאסענער ןשינעילַאטיא םעד ,טנָאז רע יו ,טנידענ טָאה סָאװ ,ןענַאמָאר יד

 -רֶא , עמעָאּפ רעשימָאק-שַיַארעה ןַײז רַאפ עװנַאק סלַא ָאטסָאירַא ָאקיװָאדול רעט
 טעװ רע ןוא ןפערטנָא ָאד םיא ךיא לעוװ :ַײברעד טגָאז רֹע ןוא ,"ָאזָאירופ ָאדנַאל

 . ןיא רעבָא רע טדער ;ןעניוש טינ ראה א םיא ךיא לעװ ,ןשא? ןַײז ןיא טינ ןדייר

 ןטלָאװ ָאד רימ , :רעטַײװװ ןוא ".ןצעז ּפָאק ןפַא רימ םיא ךיא לעװ ,ךַארּפש ןַײז

 - -ַאּפש ןייק ןעגנערב ןעוועג טינ םיא לָאז רע ןעוו ןַאטיּפַאק רַאה םעד ןעוועג ?כױמ
 ,טרעוו (ןלענינירא ןעייל) ןכעלריטַאנ ןַײז ןופ םיא רע טָאה טבױרַאב םורָאװ ,עינ

 ןסינוצרעביא ןלַאפנַײא טעוװו םיא סָאוװ רענייא רעדעי ןָאט טעוװ ענענייא סָאד ןוא

 ןוא ןַײז לָאז רע טיהעג יו םורָאװ ,רעטייווצ ַא ןיא ךַארּפש ןייא ןופ רעכיב-ןזרעפ

 םעד וצ ןעמוקוצ טשינ לָאמנייק רע טעװ ,ןזַײוװסיױרַא טשינ לָאז רע טייקיעפ לפי

 | ",ןרעוו ןריובעג לָאמ ןטשרע ןסייעב ךיז ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,לטניּפ
 ַא ןגעוו ךיז טלייצרעד "טָאכיק ןָאד , דנַאב ןטייווצ ןופ ?טיּפַאק ןטס62 םעניא

 ןיא זעװעג זיא רע סייעב ,ַײרעקורד ַא ןיא טכַאמעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאוו ,ךוזַאב

 טרָאד טָאה סָאװ ,רעבַאכעמ ַא םענייא ןפָארטעננָא טרָאד טָאה ןוא ,ַאנָאלעצרַאבכ
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 -רַאפ רע .(שינעילַאטיא) שינַאקסָאט ןופ ךוב ןטצעזענרעביא ןֵא םענַײז טקורדעג

 ,םיא טנָאז רענעי .ךיז טפור ךוב סָאד יוװ םיא טנערפ ןוא סעומש א םיא טימ טריפ

 ןָאד םיא טגערפ ,עשז סָאװ ."עללעטַאנַאב על, סע ךיז טפור שינַאקסָאט ןיא זַא

 "וא רעד ןוא ?ןשָאל ןשינַאילעטסַאק רעזדנוא ןיא ?עללעטַאנַאב על, טניימ ,טָאביס

 יד טגָאזעג שינַאילעטסַאק ןיא ןטלָאװ רימ יו ןיא סע :םיא טרעפטנע רעצעזרעב

 ןעמ ןזַא ,טינ ָאד ךיז טסַאּפ שטַײט רעד זַא ,טינ םיא טגָאז טָאכיק ןָאד ...גיײצליּפש

 ;רָאנ ,גַײצליּפש יד טינ סע טניימ ָאד זַא ןוא ,טייטש רעמאכ רעד ּוװ ןסיוו ףרַאד

 יַאּפש ןיא ןצעזרעביא רע טעװ ױזַא יו םיא רע טנערפ םעד טָאטשנָא ,ןטייקיניילק

 -יּט .ךוב םעד ןיא טנגעגַאב עדַאװַא טָאה רע סָאװ ,?ַאטַאיניּפ , טרָאװ סָאד שינ

 סעמכַאמ ,גנוצעזרעביא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טרָאװ שינעילאטיא ןַא זיא אטאינ

 -עּפס ַא רַאפ טניד סָאװ ,גורק ַא רעדָא ּפָאט ַא ,עלייק ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד

 ןטימ ןיא קָאה ַא ףא גָאט-ענַאכ א ןיא םיא ןעננעהוצפיוא גענימ ןשינעילַאטיא שיפיצ

 טָאכיק ןָאד .טינרָאג םיא ןופ טבַײלב סע זיב רענייטש םיא ןיא ןפראוו ןוא בוטש

 ענַײז ןווּורּפוצסיוא יידעק טינ םיא סָאד טגערפ רע זַא ,ַײברעד ךיז טרעפטנערַאפ

 -צַאנסיה רעד ןופ ןוא ,טייקירעגיינ רעטעשָאּפ סיוא רָאנ ,?כייס ןַײז רעדָא ןשינעטנעק

 רעד .רעצעזרעביא ןגולק טינרָאנ םעד רעביא עינָאריא יד סױרַא ןיוש טרַאּפש ,סעל

 ךיא לָאז ױזַא יו :סעמימט רעצנַאג רעד טימ עקַאט םיא טרעפטנע רעצעזרעביא

 טינ טָאביק ןָאד םיא טרעלק  רעדיוו ?(ּפָאט ַא) "ַאילא, טינ זַא ,ןצעזרעביא סָאד

 שיפיצעּפס ַא סיוא טליפ ןוא עילעטס רעד ןטימ ןיא טגנעה ּפָאט רעד ןעוו זַא ,ףיוא

 יַאּפש ןיא ךיוא ןעמָאנ ןשיפיצעּפס ןַײז ןנָארט ןיוש רע זומ ,עיצקנופ עשינַאקסָאט

 ןיא זיא טייקידענעג רעַײא ןטירשעגרָאפ יו, ;גָאז ַא רע טיג םעד טָאטשנָא .שינ

 טגָאז שינַאקסָאט ןיא וו טרָאד זַא ,טעוװעג ןיא ייג ךיא !ךַארּפש רעשינַאקסָאט רעד

 םע גװ ;?עסַאלּפ, שינַאילעטסַאק ןיא טייקידענעג רעַײא טנָאז ?עשטַאיּפ , ךיז

 ןוא "אבירַא, טימ ריא טשטַײטרַאפ "וס , ןוא ,"סַאמ , ריא טגָאז "גיּפ , ךיז טגָאז

 .?ָאכַאבַא, טימ "ּוינ ,

 זיא סָאד םורָאװ -- רעבַאכעמ רעד טרעפטנע -- סע זיא ױזַא ,קיטכיר, -- א

 ".שטַײט רעקיטכיר רעייז

 :עינָאריא רעלופ רעד טימ טָאכיק ןָאד סױרַא טמוק טשרע ָאד ןוא

 סָאװ ,טלעװ רעד טנַאקַאבמוא זיא טייקידענעג רעַײא זַא ,ןרעווש ןעק ךיא

 עמ ?פיוו !ימ עקידריווביול יד ןוא רעטסַײנ עטילבעצ יד ןענױלַאב ןופ טינ טלַאה

 פ לקניוו ַא ןיא ןַארַאפ ןענעז סע רעטסַײנ לפיוו !ןרױלרַאפ ןעיינ סע ןטנַאֿל

 "!עטצַאשרעד טינ ןטייקיעפ ?לפיוו !עטקעטש

 :טסנרע ןיא רעביא רע טייג דלַאב

 -ייווצ רעד ןיא ךַארּפש ןייא ןופ ןצעזרעביא זַא ,רימ ךיז טכַאד ,ןגעווטסעדנופ ,

 ןעמ יװ זיא ,ןכַארּפש יד ןופ סנניניק יד ,ןייטַאל ןוא שיכירג ןופ טָארפיב ,רעט

 יד טעז ןעמ שטָאכ ;טַײז רעקניפ רעד ןופ ךיּפעט ןשימע?פ ַא ףַא טקוקעג טפָאװ

 טשינ ייז טעז ןעמ ןוא ייז ןשיוורַאפ סָאװ ,םידעפ טימ לופ רעבָא ייז ןענַײז ,ןרוניפ

 ,ןכַארּפש עגנירג ןופ ,רעדיוװ ,ןצעזרעביא .טַײז רעטשרעדָאפ רעד .ףַא יו טַאלג ױזַא
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 סָאד יװ ,ץאז א ןעיוב ןופ טסנוק יד טינ ךיוא ןוא טינ לכייס ןייק רָאנ טרעדָאפ

 ",ןטייווצ םעד ףַא ריּפַאּפ ןייא ןופ ּפִא טריּפָאק ןעמ ןעוו טשינ ךיז טרעדָאפ

 :שיטסאקראס עליפַא ןוא שינָאריא רעדיוו ןוא

 טשינ טנידרַאפ ןצעזרעביא ןופ טעברַא יד זַא ,ןגָאז וצ טימרעד טשינ ןיימ ךיא,

 ,ןכַאז ערעגרע טימ ןעמענרַאפ טנעקעגנ ךיז טלָאװ שטנעמ רעד םורָאװ ,ביול ןייק

 ".ןעגנערב ןצונ רעקינייוו ךָאנ םיא ןלָאז סָאװ

 :וצ רע טינ ךָאד

 ןיא רענייא :רעצעזרעביא עטמירַאב ייווצ סיוא ךיא סילש ?טעצ םעד ןופ ,

 "ָאדיפ ךעטסַאּפ , ןֹופ גנוצעזרעביא ןַײז טימ ַאָארעגיפ לַאבָאטסירק רעטקָאד רעד

 ןעמ סָאװ ,(="אטנימא, ןַײז טימ ינערואכ עד ןַאוכ ןָאד זיא רעטייווצ רעד ןוא

 ?.לַאניגירַא רעד ּווװ ןוא גנוצעזרעביא יד זיא סע ּוװ ןסיוװ טשינ סעמעעב ייז ַאב ןעק

 -עמ םעד דַאצימ רעצעזרעביא יד רעביא עינָאריא רעקידנטכינרַאפ אזַא ךָאנ

 -ער ַאזַא ךָאנ ןוא ,ןצעזרעביא ןעמונעג ךימ בָאה ךיא סָאװ קרעוו םעד ןופ רעבַאכ

 רַאפ ןעמענָא ןעק ןעמ סָאװ יד זיא גנוצעזרעביא עטונ ַא זַא ,רענַײז עיצַאדנעמַאק

 ןומ "טָאכיק ןָאד, .ןקָארשעגּפָא טינ ןנעװטסעדנופ ךימ ךיא בָאה ,לַאניגירַא םעד

 ןומ רעצימע ןוא ,לַאנינירַא םענופ עקַאט ןוא שידִיי ןיא ןרעוו טצעזענרעביא ךָאד

 / עדייב רַאפ סעַײרכַא יד ;רעפערג ןרָאװעג זיא סעַײרכַא יד ,טינ רעמ .ןָאט סָאד ףךאד

 ןכַארּפש עדייב יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא ָאד ןוא .קרעוו םעד רַאפ ןוא ןכַארּפש

 ייווצ יד ןשיווצ יו רעטַײוו ךַאס ַא זיא ייז ןשיווצ ךעלַאהעמ רעד ןוא רעשביה ץנַאנ ַא

 - .שינַאּפש ןוא שינעילַאטיא ;ןָא ייז טפור טָאכיק ןָאד יו ןכַארּפש "עגנירגע

 ןכַארּפש עשינַאמָאר יד ױזַא יוװ "ןָאקָאאל, ןַײז ןיא ןזיוועגנָא ןיוש טָאה גניסעל

 טָאה ןוא ןטקעיבָא יד ןזַײוװ ןפיוא םעד טימ עשינַאמרענ יד ןופ רעטנוא ךיז ןדייש

 -עטיל רעשיסַאלק רעשיכירג רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא יד טימ טרירטסנַאמעד סָאד

 ,ןכַארּפש עשינַאמרעג יד סָאװ ,ןָא טזַײװ רע יוװ ,ןירעד טײטשַאב קעליכ רעד .רוטַאר

 -ץַאז םעד ןעמונעג ייז ַאב טָאה שידִיי סָאװ ,עשיווַאלס יד וצ ךיוא ןבינ רימ ןוא

 קנַאד ַא ,גנוטלַאטשעג ןוא ברַאפ רעייז טימ ןיוש ןטקעיבָא יד זדנוא ןזַײװ ,יובעג

 -ַאמָאר יד סייעב ,וויטנַאטסבוס םעד רַאפ ייז .ַאב טמוק וויטקעידַא רעד סָאװ םעד

 -בֶא םעד טשרעוצ זדנוא ןזַײוװ ,רעירפ ייז ַאב טמוק וויטנאטסבוס רעד סָאװ ,עשינ

 -ד ,ןעמרָאפ ענַײיז וצ םיא ייז ןבינ טשרע ךָאנרעד ןוא ןטמיטשַאבמוא ןא טקעי

 םורעד ןוא קעליכ רעד ןצנַאגניא טשינ זיא סָאד רעבָא .ןעגנַאלק ןוא ןברַאפ ,סעיסנעמ

 םעד הַא ּפֶא ךיז טפור סָאד סָאװ ,ןירעד טיינ סע .טייקירעווש עצנַאנ יד טינ ךיוא

 -ַײב ַא ןָא ןּפַאכ רימ .ךַארּפש רעד ןופ טנעמַארעּפמעט ןוא ָאּפמעט םעד ףַא ,םטיר |

 טָאה "לשטנעמ עקידנעַײרש עקירָאה-טיור סָאד , שידִיי ןיא טנָאז ריא ןעוו ;ליּפש

 -ּפַאכעגפױא לענש-ץילב ַא ךיוא רָאנ ,טלַאטשעג עקיטרַאפ א רָאנ טינ ךיז רַאפ ריא
 ןטצעל םַאב טשרע טלַאטשעג רעד טימ קיטרַאפ ריא טרעוװ שינַאּפש ןיא סייעב ,עט

 .םַאזגנַאל רעייז ךָאנ וצרעד ןוא טרָאװ

 יאטסאּפ עטסנטארעג יד ןענַײז ינירַאװג ןופ ?ָאטנימַא, ןוא ַאסַאט ןופ "ַאדיפ ךעטסַאּפ, (*

 .רעטסומ סּלַא סיורַא ייז טלעטש ןעמ סָאװ ,ןעמַארד עלאד
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 יד ןשיווצ קעליכ םעד ןיא טשינ ץלַא רעבָא טײטשַאב טייקירעווש רעקיא רעד
 -רַאפ ַא ,רעטרעטלערַאפ ַא זיא יױבעגיץַאז סעסעטנַאוװרעס סָאװ ןירעד יװ ,ןכַארּפש

 שעמַאמ םיא ךרוד ןנָאלשכרוד טפָא ךיז זומ ןעמ ןוא ,רעטכידעג ַא ןוא רעטנַײוװצ

 ףךערעד םעד ביל טָאה שידִיי ןַײמ סייעב ,סעטסוק עטכידעגנ ןשיוװצ יו קַאה ַא טימ

 -ופ טייג ךַארּפש סעסעטנַאוװרעס .ןעמעכיילַא םעלָאש ןוא ןעלעדנעמ ןופ ךעלעמַאה

 ,טרעקרַאפ טייג עשידִיי יד סייעב ,ךיוה רעד וצ ףיט רעד ןופ ,ףיוה םוצ קלאפ םענ

 טָאװ ,לשָאמעל ,סעטנַאװרעס :ןופרעד ?יּפשַײב רעניילק ַא .ףיט רעד וצ ךיוה רעד ןופ

 ןיילַא טשינ טדער ,רעכעטסַאּפ יד ןופ ןשָאל ערָאלק ןוא עטעשָאּפ סָאד ױזַא טצעש

 -קַא ןופ ,סעידנורעג ןופ ףליה רעד טימ סיוא סע "טרענַײפ , רע .ןשאל רעייז טימ

 -ַארפ ןייא ןיא לָאמ ןייא יו רעמ ןענָאמרעד וצ סיוא ךיז טיה רע ,ןּפיציטרַאּפ עוויט

 .ויטנַאטסבוס םענופ ןעמָאנ םעד רעדָא טקעיבָא םעד ,ןַײז טינ לָאז יז גנַאל יוװ ,עז

 ךיא טלָאװ ,ךָאנ ךיז טיג רע .סע טשירַארעטילרַאפ ןוא ןשַאל ןַײז טשיפיוהרַאפ רע

 טימ ּפֶא ךיז ןבינ סָאװ ,ןשטנעמ-ןעּפ עשינַאּפש ענעי ןופ ץנעדנעט רעד ,טגָאזעג

 ,םעד ןגעק רע זיא לכייס ןטימ ןוא עוועטעב עליפַא ןעוו ,ריִּפַאּפ גנוצ רעד ןופ ןכַאמ

 רוטַארעטיל רעביא סעיסוקסיד סטָאכיק ןָאד ןיא רעטנוא טפָא סע טכַײרטש רע יוו

 ' .ןעננוקרעמַאב עקילעפוצ ןיא ןוא רעטַאעט ןוא

 ,םעכײלַא םעלָאש :גנונַײשרעד אזַא ,טרעקרַאֿפ ,ןעזענ רימ ןבָאה שידִיי ןיא

 לַאלכיב ןוא רעשיסור רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןבַײרש ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 -ַארעטילרַאפ שביה טָאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשִיעּפָארייא

 ענַײז ןיא טָאה ,ריּפַאּפ ןיא יז טלדנַאװרַאפ שביה ,טסייה סָאד ,ךַארּפש יד טשיר

 ףךיוא ,"וינעּפמעטס , ןוא "?ייװָאלַאס עלעסָאי, ,"קנַאלב רעדנעס , ןיא ,ןכַאז עטשרע

 -ידִיי רעד דמערפ ױזַא ןענַײז סָאװ ,סעידנורעג טצונעג טָאה ,טעװעטַארעטילענ ןַײפ

 ענַײז טָאה סָאװ ,"ןופ , ןשיסור םעד טקָארבעג ןוא רעיוא ןשידִיי םעד ןוא גנוצ רעש

 ןופ עגַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ ןיוש רעבָא .םיריינ רַאפ טכַאמענ ןשטנעמ עשידִיי

 ייז ןופ טעיענסיוא טָאה ןוא טצעזעגנקעװוַא עליכמיב ךיז רע טָאה ,קרעוװ עבלעז יד

 ןופ ןשָאל שידִיי ןַײז טַײרּפַאב טָאה רע ."ןענופ , עקירעביא יד טימ סעידנורעג יד

 -עבעל סקלָאפ םוצ נעװ םעד ןענופענ טָאה רע סעמכַאמ ,טסַאלַאב םענעריּפַאּפ םעד

 "עג םעד רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,קורדסיוא ןקידעבעל ןוא ךַארּפש רעקיד

 ןיא טסירָאמוה ןטסערנ םעד רַאפ ךיוא רעשפע ןוא רעבַײרש ןשידִיי ןטסטנעייל

 | | .רוטַארעטיל-טלעװ רעד

 טעברַא יד ןבעגרַאפ םורעד רימ ךיא בָאה ,"טָאכיק ןָאד , ןצעזרעביא םָאכ

 רַאפ עריומ ןַײז ןענַאּפשרעבירַא ,זַאז ןטנייוװצרַאפ ןשיטנַאוװרעפ םעד ןעיובוצרעכביא

 עויטקַא רעֶדָא סעידנורעג ענַײז ןדַײמסױא ,ןוויטנַאטסבוס עטרעזאכעגרעביא יד

 -סגנודניברַאפ עשינַאּפש סָאד טָא ,"ןופ , ןשינַאּפש םעד ןשרעהַאב ןוא ןּפיציטרַאּפ

 שידִיי ןיא ןוא ,ןעמוקסיוא טשינ םיא ןָא ןעק ץַאז רעשינַאּפש רעד סָאװ ,"עד , טרָאוז

 שינַאּפש ןיא סע טַײברַאפ ךָאנ וצרעד ןוא ,קירעביא ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא רע זיא

 ,ןלַאפ-עיצַאנילקעד עֶלַא טַאמיק ףא טניד ןוא סעיציזָאּפערּפ ערעדנַא עַּלַא טַאמיק

 ךאנ ךיז טָאה ךָאנ וצרעד .רעצעזרעביא םעד יו רענעייל םעד טריפרַאפ סָאד סָאוז

== 20 -- 



 -שינאּפש ַאזַא ןבָאה לָאז רעצעזרעביא רעד זא ,טנרָאזעג טינ רענייק טנַײה זיב

 ןסנאוינ עלַא רַאפ ןטנעלַאװיוװקע עשידִיי יד ןזַײװנָא לָאז סָאװ ,ךוברעטרעוו ןשידִיי

 ןיא ןרָאסיכ םעד ,סעמע .טרעקרַאפ ענעגייא סָאד ןוא טרָאװטַײצ ןשינַאּפש םענופ

 סָאד ךיז רַאפ טלַאה רע ןעוו טָאה רעצעזרעביא רעד סָאװ ןנינענרַאפ רעד עלַאמעמ

 -טכיל םעניא ןפעשיקוצסיורַא טכוז ןוא טנעמיד םעד רעפיַײלש-טנעמיד ַא יװ טרָאװ

 בָאה ךיא ןוא .םעד רַאפ טנעלַאװיוװקע ןשידִיי ןקיטכיר םעד ןטעצַאּפ ענַײז ןופ ?ליּפש

 | / .ןגינעגרַאפ םעד טָא טַאהעג טפָא
 ןוא טייקירעווש ַאזַא רַאפ טלעטשעג ךימ טָאה קרעוו םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןיוש

 121 189601080 11108180 :;קרעװ ןַײז ןָא טפור סעטנַאוװרעס .ןנינעגרַאפ ַאזַא רַאפ
 םעד ןלעױּפ טנעקענ טינ ךיז ַאב בָאה ךיא ןוא םססמ (001066 646 }2 ?..(8

 טָאכיק ןָאד עליפַא ןעוו ,ןָאטעג סע ןבָאה רעצעזרעביא ערעדנַא יװ ,ןצריק וצ ?טיט

 יו ,ויטקעידַא רעקידנגָאז-ליפ ַא ןכַארּפש עֶלַא ןיא ןרָאװעג גנַאל ןיוש ןיא עפוג

 סִא םוצ טפַאשַײרטעג סעמכַאמ טינ ןוא .?דנעמ םעכַאנעמ שידִיי ןיא ,לשָאמעל
 עז ךיא יװ ,סעטנאורעס סעמכַאמ רָאנ ,טנעקעג טינ סע ךיא בָאה לַאניגירַא םענופ

 .ןכעלטיירב םעניא ןיוש םורָאװ ,ןעמָאנ םעד טימ ןיוש קרעװ ןַײז ןָא טבייה ,סָאד

 רעביא עינַאריא עלעטבוס סעסעטנַאוװרעס ,עינָאריא יד טניל קרעוו םענופ ןעמָאנ

 -נוא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ןקילעדַא ןעמירָא םעד ןופ טײקשיטעטַאּפ רעשירעטיר רעד

 ןעמענ-רעטיר יד ןופ גנַאלקליוװו םעד טימ ןעננילק לָאז סָאװ ,ןעמָאנ ַא טכוזענרעט

 זיא רע ּוװ ,טנגעג רעד לדעוװָאק ןפַאשרַאפ ןוא סעכִיי ןַײז ןעננעובסױרַא לָאז ןוא

 לָאז ױזַא יו :?ָאסָאינעכניא , וויטקעידַא םעד רַאפ ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא .ןריובעג

 יד ןבָאה ךיז ןיא לָאז שידִיי ןיא טנעלַאוװיוװקע ןייז זַא ,ױזַא ןצעזרעביא םיא ךיא

 -רעד-טינ טשינ ךיוא רעבָא ,עלילָאכ ,ןצלַאזענרעביא טשינ ,עינָאריא עזָאד עקיטיינ

 ,ךַײרטסַײנ ,קידלכייס ,שירעדניפרעד שינַאּפש ןיא טניימ ָאסָאינעכניא .?ןצלַאז

 עזָאד עטסדנימ יד סױרַא טינ ךיז טרעה ןשטַײט עלַא יד ןופ רעבָא .קיניזפרַאש

 -עג .טַײז רעדנַא ןַא ןיא קנַאדעג םעד טריפרַאּפ ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא עינָאריא

 -רעס ןופ טנעלאוויווקע םעד ןכוז ןוא רעטרעװשטַײט יד ןפרַאװרַאפ ךיא בָאה טזומ

 -עננָא ךיא בָאה םורַא ױזַא .ליומ-סקלָאפ םעניא וויטקעידַא ןשינָאריא סעסעטנַאװ

 םעניילק ַא ןענעכיײצַאב וצ טפָא טניד סָאװ ,ךעיומלַאב ןשלטעטש םעד ףַא ןפָארט

 ךיז טלעטש סָאװ םענייא רעטּפָא ךָאנ ןוא ,ןדנילב א רעהָאנינַאס יו ,?כײסרַאב

 ןעק ךעױמלַאב יו ױזַא רָאנ .טינ סע זיא ןוא עָאצמַאהזלַאב ןצנַאנ ַא רַאפ סיורַא

 -עדַא םעד ויטקעידַא םעד רַאפ ןעמונעג ךיא בָאה ,וויטקעידַא סלַא ןצונ טינ ןעמ

 ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ךעױמלַאב רעקילעדַא רעד ;רימ ַאב זיא ןעמוקענסױרַא ןוא ןקיל

 -ינָאט-טכא ןַײז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו ,טָאכיק ןָאד יװ ןוא .ַאשטנַאמ

 םעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ןדירפוצ ןבילבענ ךיא ןיב ,ןבענ וצ ןעמָאנ ַא ךיז טעברַא רעק

 .שידִיי ןיא קרעוו

 -ַײט טימ לַאלש ַא שינַאּפש ןיא טָאה סָאװ ,וויטקעידַא ןייא ךָאנ זיא טָא ןוא

 א ףֵא ןעמ טנָאז שידִיי ןיא זעיצַארג .2ע801090 ןיא סָאד .ןסנַאוינ ןוא ןשט

 -ַארג ַא ,רוניפ עזעיצַארג ַא :עיניל רענייש רעקידווענייב ַא ףַא ,רוניפ רענבַארגז



 ץְלַא ףַא זעיצַארג ויטקעידַא םעד ןעמ טצונַאב רעבָא שינַאּפש ןיא .עיניל עזעיצ

 טניימ "?ָאסָאיסַארג, ןוא ,קידוװעליּפש ןוא קידוועגייב ,קידנצייר ,קידווענייכ זיא סָאוו

 ןוא ביל ,שירעלעפנַײא ,קידווענייכ ,קיניזפרַאש ,קיסַאּפש ןוא קיציװ ךיוא רעבירעד

 ַא ךיז רַאפ טָאה רעצעזרעביא רעד .דָאנעג ןוא בָאנ ןיא רעביא טייג ןוא קילעפעג

 טשרע ןוא ,טרָאװ ןייא ןיא ןסָאלשעגנַײא ןטפַאשנגייא רעמכָאנ רעדָא קילדנעצ ןצנַאג

 סָאװ ,טפַאשנגייא "רעזעיצַארג, ַאזַא ףא ןָא ךיז סע טסיוטש ןעמעלַא םעד ךָאנ

 ַײנ א ןכוז ןומ רע ןוא טְקעיבָא ןטלדנַאהַאב םוצ טינ ןפיוא םושעב ךיז טּפעלק

 וו ,דנַאב ןטשרע םענופ לטיּפַאק ןטסקעז םוצ ,לשָאמעל ,טמוק ריא ,ריא רַאפ טרָאװ

 רעשלטעטש רעד ססָאװ ,עיזיווער "רעזעיצַארנ, רעד ןגעו טלייצרעד סעטנאוורעס

 יד זַא ,טעז ריא ןוא ,קעטָאילביב סטָאכיק ןָאד ןיא ןכַאמ רערעש םעד טימ ךעלַאג

 -ַארג ןוא קיניזפרַאש ,קיציּפש ןוא קיציוװ זיא יז .ןייכ עֶלָאמ סעמעעב זיא עיזיווער

 טשינ ,עיזיווער עזעיצַארג יד שידִיי ןיא ןגָאז טשינ ןפיוא םושעב טנעק ריא רָאנ ,זעיצ

 -וועגייב ןוא עקידוועליּפש יד טשינ ,עקיציּפש ןוא עקיציוו יד טשינ ןוא עקידווענייכ יד

 רעבָא ןיז ןשינַאּפש םעניא זעיצַארג זיא יז ,םענייניא ץְּלַא סע זיא יז םורָאװ ,עקיד

 רעד ןופ טרעוו םורַא ױזַא ןוא ,גולק טעשאּפ יז זיא ןשידִיי ןיא .ןשידִיי םעניא טשינ

 .עיזיווער ענולק ַא שידִיי ןיא עיזיווער ?רעזעיצַארג ,

 "יא יד ןקיטכערַאב ןוא ןריפרַאפ ןעק גנוצעזרעביא עכעלטרעוו ַא טַײװ .יוװ ףא

 -ערַאפ --- רעצעזרעביא) ערָאטידַארט --- ערָאטודַארט ליּפש-רעטרעוו עשינעילַאט
 סָאװ ,ןעמָאנַײב םעד ןופ גנוצעזרעביא יד ליּפשַײב ַא רַאפ ןעמענ רימ ןלעוו ,(רעט

 :ןעמונעגנָא ןרעג רעייז םיא טָאה רע ןוא ןטָאכיק ןָאד ןבעגעג טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 "רעביא ןעמָאנַײב רעד זיא שיסור ןיא ."ַארוגיפ עטסירט ַאל עד ָארעילַאבַאק לע,

 ןעמָאנ םעד ןריטיצ סָאװ ,יד עלַא ןוא ."ַאזַארבָא ָאהָאנַאלשטעּפ רַאציר , :טצעזעג

 -רעביא רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשטַײד רעד ןופ רעדָא רעשיסור רעד ןופ ׁשידַיי ןיא

 ךיוא טריטיצ ױזַא ."טלַאטשענ רעקירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד, ןבַײרש ,גנוצעז

 ןיא רדוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישענ רעד וצ , ךוב ןַײז ןיא רעניוו רעיימ

 -עיורט טינ "ַארוניּפ עטפירט , טניימ ,רעבָא ,שינַאּפש ןיא ."טרעדנוהרָאי ןטנצניינ

 ?עטסירט , .עיצאוטיס רעסיוועג ַא ןיא ןעזסיוא רעקידכעבענ רָאנ ,טלַאטשעג עקיר

 ךיוא ,קידכעשיוכ ,קידעריױכשערָאמ ,קירעיורט ןופ שטַײט םעד ץוכַא טָאה לַאלכיב

 -שינ ןוא ךעלטכַארַאפ ,ךעלקילגמוא ,ךעלרעױדַאב ,קיסירדרַאֿפ :יװ ןשטַײט ענױזַא

 ןעמָאנ רעד סָאװ ןיילַא סָאד ןיוׂש .קידכעבענ ןשידִיי רעזדנוא ּףָאס םוצ ןוא קיט

 טזָאלרעד ,קירָאטער יד דמערפ זיא םיא סָאװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןבענעג םיא טָאה

 ט"מ "ַארוגיפ עטסירט ַאל עד ָארעילַאבַאק לע, ןצעזרעביא ןוא ןעמענַאב וצ טשינ

 ןעוו טַארפיב .טלַאטשעג רעקירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד :רוניפ רעשירָאטער רעד

 -ערטנּפָאװ ןַײז טימ רעטיר םעד ןופ רָאפסױרַא ןטשרע ןכָאנ ץרוק ןעשעג זיא סָאד

 -ַאב סעּפע טימ ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןעוו ,סערָאשעמ רעדָא רעג

 | | | .ןטָאכיק ןָאד ןופ ןרעוו וצ טקריוז

 ?ןטָאכיק ןָאד ןפורוצנָא ױזַא ןלאפעגנַײא ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס סע זיא ױזַא יו

 ,דנַאב ןטשרע ןופ לטיּפַאק ןטנצנַײנ םעניא ךיז טלייצרעד סע יװ ,סע זיא ןעוועג

 יי רע
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 ַאב ,טכַאנַאב ַא ןיא ןבָאה סָאװ ,םיכָאלַאג עגנוי טימ ?גנַארעג ַא םטָאביק ןָאד ךָאנ

 טָאטש ןייא ןופ סעמ ַא טריפעג ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןצַאקרוטש ןופ ןַײש רעד

 ַאצנַאּפ ַאשטנַאס טָאה ,טכַאלש רעד טָא ךָאנ .ןַײז רעבַאקעמ םוצ רעטייווצ ַא ןיא

 ;רעטקיזַאמעצ ַא ןבילבעג זיא סָאװ ,םיכָאלַאג עגנוי יד ןופ םענייא וצ ןפורעגנָא ךיז

 ייז טָאה סָאװ ,ןַאמ רעקיטכעמ רעד זיא סָאד רעװ ,ןרַאה יד ,ןסיוו ןליוו יז ביוא

 -ַאב רעד סָאד טָאה ןָאטעג זַא ,ןגָאז טייקידענעגנ רעַײא ייז לָאז ,טלעטשעגסיוא ױזַא

 רעד :ןעמָאנ םעד טימ ךיוא ךיז טפור סָאװ ,ַאשטנַאמ א? ןופ טָאכיק ןָאד רעטמיר

 | .םיִנָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר |

 -ַאב טָאה םיא סנױזַא סָאװ ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס טנערפ טָאכיק ןָאד ןעוו ןוא

 | :רע טרעפטנע ,ןפורוצנָא םיא יוזַא ןגיווװו
 רעד ַאב ךַײא ףַא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג לַײװ ַא ןיב ךיא ,ןגָאז ךיַײא לעװ ךיא,

 ןוא ,ךיז טימ טגָארט רעטיר רעקידל;זַאמילש רעד סָאװ ,ץַאקרוטש םעד ןופ ןַײש

 בָאה ךיא זַא ,םינָאּפ ןפַא טכעלש ױזַא ןעזעגסיוא סעמעעב טָאה טייקידענעג רעַײא

 ןופרעד ןעמוקעג עדַאװַא ךַײא ןיא סָאד ןוא .ןעזעג טשינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ ךַײא

 ןלעפ ךַײא סָאװ ןופרעד רעדָא טכַאלש רעד ןופ טרעטַאמראפ ױזַא טנעז ריא סָאװ

 | ?,ליומ ןיא ןייצ יד

 .קידכעבענ טעשַאּפ ץנַאג רָאנ ,קירעיורט טינ טָאכיק ןָאד ָאד זיא ,טעז ריא יו

 -רַאּפ יד טימ ,קרעוו םעד טימ רעצעזרעביא םענופ טעטימיטניא רעמ ?סיב ןיילק ַא

 דענג ַא רעטערַאפ ַא ןופ רעצעזרעביא םעד טכַאמ ,רעבַאכעמ רעייז טימ ןוא ןעניוש

 -עג לענָאיצידַארט יד .ןופרעד טדַײל עדַאװַא .רעבַאכעמ םענופ רעפַאשטימ ןעַײרט

 ןופ טצעזעגּפָארַא טימרעד טרעוװ סָאװ ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא עזַארפ ענערָאוװ

 טרעוו ,רעבָא ,רַאפרעד ;ןשָאל סקלָאפ םעד ןופ רעדינ רעד ֹוצ ךיוה רעשירָאטער ריא

 ןגױא יד ןיא ןטָאכיק ןָאד ןופ טלַאטשעג עלעניגירא יד טלעטשעגקירוצ טימרעד

 -נגייא סטָאכיק ןָאד ןֹופ סונעג העַײא רעלופ טרעוו רעטַײװ ןוא ַאצנַאּפ ָאשטנאס ןופ

 ןעלדנַאװרַאפ וצ ,טייקנייש ןוא טייקסיורג וצ עקידכעבענ סָאד ןבייהרעד וצ טפַאש

 טָאה סָאװ ,סַאדימ גיניק רעד יו ,טייקכעלרעַײּפ רעקידװעטנָאי ןיא עקידעכָאו סָאד
 טָאה רע סָאװ ץלַא דלָאג ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ טפַאשנגייא יד ןסובקַאב ןופ ןעמוקַאב

 טימ גנונעכייצַאב עכעלמיטסקלָאפ סַאצנַאּפ ָאשטנאס טרירַאב טָאכיק ןָאד .טרירַאב

 "םינֲאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד, ןעמַאנַײב רעד ןוא ןעָאניש-רעטיר ןַײז

 רעד טימ רעטיר רעד, :יוװ ןעמענַײב עשירעטיר יד טימ טַײז ַאב טַײז ןיוש טייטש

 -עפ ?גיופ םעד טימ ,סעלוסכ יד טימ ,ןרָאהנייא םעד טימ ,"דרעווש רעקידנענערב

 טעװ סָאװ -- ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס וצ רע טגָאז --- רעטנרעלעג רעד, .וו .א .א סקינ

 ןעניפעג עדַאװַא טעװ ,ןטייקשידלעה ענַײמ ןופ עטכישעג יד ןבַײרש ןעמענ ךיז ףַא |

 -יר עקילָאמַא עלַא טָאהעג ןבָאה סע יװ ןעמָאנַײב א ןבעגנ רימ לָאז ךיא קיסַאּפ רַאפ

 רעד טָא --- ליּפׂשַײב ַא רַאפ ייז ןופ לייט א סיוא סע טנכער ַאד ןוא --- "...רעט

 -נַײרַא קנַאדעג ןיא ןוא טגײלעגפױרַא גנוצ רעד ףָא ,קיטנעק ,ריד טָאה רעטנרעלעג
 ךיא יוװ ,"םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד , :ןפורנָא ךימ טסלָאז ןבעגעג

 רעסעב רימ לָאז ןעמָאנ רעד יידעק ןוא .רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ ןפור ֹוצ ךימ ןכער
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 -עק סָאד לע ךיא רָאנ יו ,דליש ןַײמ ףַא ןלָאמסיוא ןזָאל וצ ךיא סילשַאב ,ןסַאּפ

 | .טלאטשעג עקידכעבענ ַא ,ןענ
 סע רעוו םורָאוװ ,קיטיינ טשינ זיא סָאד זַא ,ףיורעד םיא טגָאז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 ,םיא רע טגָאז ,רימ טביילנ, .ןפורנָא ױזַא םיא טעוװ ,םיא ףַא ןָאט קוק ַא רָאנ טעוװ

 רעגנוה רעד זַא ,(סַאּפש םוש ןָא ןוא) רַאה ןַײמ ,טייקידענעג רעַײא רעווש ךיא ןוא

  ןעמוקסיוא ןעק ןעמ זַא ,קידכעבענ ױזַא םינָאּפ סָאד ךַײא ןכַאמ טייקינייצנָא יד ןוא

  ,עָאצמַאה סַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןופ טכַאל טָאכיק ןָאד ",לעמענ ןקידכעבענ םעד ןָא

 -עגסױַא ןבָאה טעוװ רע ןעוו טשרע ןפורוצנָא ךיז ױזַא ּפֶא ךיז ַאב רע טכַאמ ךָאד

 ...טלעטשענרָאפ סָאד ךיז טָאה רע יו דליש ןַײז טבראפ

 ןקיט ןַײז ןעמוקַאב ןיוש טָאה ַײברעד זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ךיא ףרַאד טַײז ןַײמ ןופ

 .רעקיטַאמַארג עשינַאּפש יד ןָא ןזַײװ סע יוװ ,לַאפ םעד ןיא "עד  רעשינַאּפש רעד

 ,טלַאטשעג רעד ן ו פ רעטיר רעד טינ ןפיוא םושעב ןעמ טגָאז שידִיי ףַא ןוא

 רעד ,טלַאטשעג רעד ט י מ רעטיר רעד רָאנ ,םינָאּפ םעד ן| ו פ רעטיר רעד

 .םינֲאּפ ם ע ד ט י מ רעטיר

 ,"סאדוטנעװַא , סטָאכיק ןָאד טימ ןָאט ריא טעװ סָאװ :?ליּפשַײב ןייא ךָאנ ןוא

 סערוטנַאװַא ןענַײז שידִַיי ןיא ?טינ סערוטנַאװַא ןייק רָאנ שידִיי ןיא ןענַײז .סָאװ

 .טסירוטנַאװַא ןייק טינ זיא טָאכיק ןָאד ןוא ,ןטסירוטנַאװַא ןופ םיסַײמ יד זיולב

 םכקלָאפ םעד יו ,טרָאװ םעד ןופ ןיז ןטסנעש ןוא ןטסכעה םעניא רעטיר ַא זיא רע

 טעז זַײװנטַײצ ,רעמכָאנ ןוא ,טמיורטענסיוא םיא טָאה טייקיטכערעג ךָאנ טשרוד

 "ײיֵצ ןוא ןטסירוטנַאװַא ,ןעננוי-רעקפעה ןשיוװצ סעמימט רעצנַאנ ןַײז טימ םיא ריא

 ַא יו ייז טביױלנ רע ןוא ,ליּפש ןזייב ןוא סַאּפש םיא רעביא ןבַײרט סָאװ ,רעקינ

 "נַײרַא טשינ טליוו ריא בוא ןוא ...םידָאשכ הַא קִיעּפ טשינ זיא סָאװ ,דניק וווַאנ

 וטנַאװַא ןַא רַאפ ןטָאכיק ןָאד ןטכַארטַאב לָאז רע ,סעָאט ַא ןיא רענעייל םעד ןריפ

 "עג רַאפ ףמַאק םעד טימ ףיוא טמַאלפ סָאװ ,םימָאט ַא רַאפ ,טרעקרַאפ רָאנ ,טסיר

 "טנעװַא, ענַײז רַאפ טנעלַאװיױװקע ןרעקיסַאּפ א ןעניפעג ריא טזומ ,טייקיטכער

 -יוקע ןטמיטשַאב ַא םענייא ףַא טלעטשענּפָא טשינ ךימ בָאה ךיא .שידִיי ןיא ?סָאר

 עוויטקַא יד .ןבָאה ייז סָאװ ,ןסנַאוינ יד טיול ,ערערעמ רעדָא ייווצ ףַא רָאנ ,טנעלַאװ

 שינעלעטשנַײא ןָא ךיא ףור ,טכערמוא ןגעק ?גנַארעג ןכוז סָאד ,שינעלעטשנַײא

 עוויסַאּפ יד ;עסַײמַאה רעּפיס םענופ סױרַא טמוק ןכוז סָאד ןוא לגנַארעג רעדָא |

 .ןשינעפערט רעדָא ןעננוריפַאּפ טעשִאּפ ןָא ךיא ףור ,ןטָאכיק ןָאד טימ ןשינעעשעג

 "יא ךערעד ןַײימ ןוַײװַאב וצ ףָא גונעג ןענַײז ,ךיא ןיימ ,ןליּפשַײב עכעלטע יד

 טָאכיק ןָאד ןוא .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ קרעוו עלַאטיּפַאק סָאד ןצעזרעביא םענ

 רעד ףַא ןעוועג קידרעפייא ױזַא זיא סָאװ ,רעבַאכעמ ןַײז רעדָא ,ךיא ןיימ ,עפונ

 טינ ךימ טעוװ ,קרעוװו-טסנוק יד ןופ לַאנינירַא םעד ףַא ןוא ךַארּפש רעשינַאּפש

 ןעַײרטעג ַא יו ןעקנַאד רעשפע רימ טעװ רָאנ ,רעטערַאפ ַא םענַײז יו ןלייטרורַאפ

 ןופ עליפַא רעשפע טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא "טָאכיק ןָאד , ןופ רעסינרעביא

 .שידִיי ןיא --- טסּוװועג טשינ ץנעטסיזקע ריא
 .ק .8
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 רַאכעב ןופ סעקוד םוצ

 טנַאקיװ ,סערַאינַאב ןוא רַאזַאקלַאנעב ןופ טשריפ ,ןָאעלַארבינ ןופ זיקרַאמ

 ןוא לעירוק ,ַאליּפַאק ךעלטעטש יד ןופ רַאה ,רעסַאקלַא לטעטש םעד ןופ

 ,םָאילינרוב

 ןדעי דעװָאק טימ ןוא ןרעג רעייז ףיוא טמענ ץנעלעסקע רעַײא יפעק סיויע 7
 ,טסנוק ענַײפ יד ןציטש וצ עיטענ רעסיורג ַא טימ טשריפ סלַא ,רעכיב ןימ

 ךיז ןוא ןױמַאה םענופ טייקילעפעג יד ןכוז וצ ףַא ?דייא 'וצ זיא .סָאװ יד טַארפיב

 / טלעוו רעד ןופ ןַײש רעד ףַא ןזָאלוצסױרַא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןעניד וצ םיא ןגָאי

 -נאמ א ןופ טָאכיק ןָאד ךעיומלַאב ןקילע ד ַא םעד

 ןוא ,ןעמָאנ םענעטכיולרעד סצנעלעסקע רעַײא ןופ עכַאנשַאה רעד רעטנוא ַאש ט

 טעב ,ועַײכעמ םיא וצ ךימ זיא טייקיטומסיורג רעַײא סָאװ ,ץערעכערעד םעד טימ

 רעד ןופ טעקַאנ שטָאכ ןוא ,ץוש רעַײא רעטנוא ןעמענוצנָא קילעפענ םיא ךַײא ךיא

 יד ןיא טסַאפרַאפ ןרעוו עכלעוו ,קרעוװו יד ןריצַאב סָאװ ,טייקטנרעלעג ןוא ץנַאגעלע

 ךיז ןטלַאה סָאװ ,טַײל עסיוועג ןלעפענ וצ ןגַאװ רע לָאז ,עקידנסיוו יד ןופ רעזַײה

 -רַאפ ,טייקיטכערעג יוװ עזנור רעמ טימ ,ןוא ןסיוומוא רעייז ןופ ןצינערג יד ןיא טינ

 טעװ ץנעלעסקע רעַײא ןופ טפנונרַאפ יד ביוא ןוא .ימ סנטייווצ םעד ייז ןטעּפשימ

 -ניילק יד ןסױטשּפָא י ,ךיא ןיימ ,ריא טעװ ,שטנּוװ ןטוג ןַײמ ףַא ןקוקמוא ךיז

 .ענָאטַאמ רעד ןופ טייקיטרעוו

 .ַארדעװַאַאס סעטנַאוװרעס עד לענימ
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 עטָאדלַאז

 ןלעוו טלָאװ ךיא זַא ,ןביולג רימ וטסגעמ עוווש ַא ןָא ;רענעייל רענעמונרַאפ טי

 עטסצלָאטש סָאד ,עטסנעש סָאד ןַײז ,?כייס םענופ דניק ַא וו ,לָאז ךוב סָאד

 ךיא בָאה טנעקענ טשינ רָאנ ,ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ עטסגולק סָאד ןוא

 םענעגייא ריא טיול טרייבעג ריא ןיא ךַאז עדעי סָאװ ,עװעטַאה ךערעד םעד ןנעק ןייג

 טנעקעג טסַײנ רעטגעלפעגנ טינ ןוא רעקידרעקָא ןַײמ טָאה עשז סָאװ זיא .טלַאטשעג

 סָאװ ,שעפענ ןטַאוװעקנעפ ,םענעקורט ַא םענייא ןופ עטכישעג יד טינ ביוא ,ןרייבעג

 "רָאג ייז ןענעק ןרעדנַא ןַא סָאװ ,ןעקנַאדעג עקידענושעמ טימ לופ ןוא ענזירּפַאק זיא

 ַא ןיא טרעגנַאװשרַאפ םיא טימ טָאה ןעמ סָאװ םענייא ַאזַא רָאנ יוװ ,ןלאפנייא טשינ

 שיורעג רעקירעיורט רעדעי ןוא טרָא ןַײז טָאה עמעווקַאבמוא סָאדלַא ּוװ ,עסיפט
 "רעטיול יד ,רעדלעפ יד ןופ ץייר רעד, טייקליטש יד ,ור יד ?גנונינוז ןַײז ךיז טכַאמ

 ַא ןבָאה ,טסַײג םענופ עכונעמ יד ,ןלַאװק יד ןופ למרומענ רעד ,?מיה םענופ טייק

 - ןוא ךיז ןרעּפכורפ סעזומ יד ןשיווצ סערָאקַא עטסערג יד סָאװ ןירעד קעלייכ ןסיורג

 ,דיירפ ןוא סעכַאנ םנפיוה עלופ וצ ייז ןלייט סָאװ טלעוו רעד ףַא רעדניק ןעגנערב

 טליפ רע סָאװ עביל יד רָאנ ,םענעטָארעג טשינ א ,ןוז ןסעימ ַא טָאה רעטָאפ ַא טפערמ

 רע ,טרעקרַאפ .סעניורסעכ ענַײז ןעז טשינ לָאז רע ןגיוא יד םיא טדנעלברַאפ ,םיא וצ

 ןוא סעמכָאכ יו טנַײרּפ עטוג ענַײז רַאפ ייז טלייצרעד ןוא סעלַײמ רַאפ ייז טלַאה

 רָאנ ןיב ,רעטָאפ ?סטָאכיק ןָאד , ךיא ןיב םינָאּפעל סָאװ ,ךיא רָאנ ,ןטייקיניזפיט

 םענעטָארטעגנַײא םעד טימ ןייג טשינ ליוו ךיא ןוא ,רעטָאפ-ףיטש ןַײז ןסעמע רעד ןיא

 ןעוט ערעדנַא יוװ ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,רענעייל רערעַײט ,ריד ַאב ןטעכ ןוא געוו

 טענַײמ ןוז םעד ףַא טסעוװ וד סָאװ ,ןרעלעפ יד ןקוקרַאפ רעדָא ןבעגרַאפ טסלָאז ,סע

 ןוא רעדורב רעטוג ןייק טשינ ןוא ווערָאק ןייק טשינ םיא טסיב וד סיויעה ןוא ,ןעזרעד

 רעדעי יו טוג ױזַא ןליוו ןעַײרּפ ןַײד ןוא ףוג םעניא ריד ַאב וטסטלַאה עמַאשענ ןַײד

 ,ןזניצ ענַײז רעביא ךעליימ רעד יוװ ,סָאבעלַאב וטסיב בוטש ןיא ריד ַאב ןוא רענייא

 טָאד סָאװ ,גַײּפ ַא ךעליימ םעד וטסלעטש ,סע ןעמ טגָאז יו ,עלָאּפ רעד רעטנוא ןוא

 ןוא וויוכ ןדעי ןופ ךיד טַײרּפַאב ןוא סעַײרכַא רעדעי ןופ סױרַא ךיד טמענ ץלַא

 עריומ םוש ןָא ,ןלעפעג טעװ ריד סָאװ עטכישעג רעד ןגעוו ןגָאז ריד וטסנעמ ,ַײשּפָא
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 ןעמ רעדָא ,ןגָאז רימ ןגעוו טסעוװו וד סָאװ ,סטכעלש םעד רַאפ ןדיירַאב ךיד לָאז ןעמ

 ,טרָאװ טוג ןַײד רַאפ ןענױלַאב ךיד לָאז

 -עקַאנ ַא ,עטֿליישעגּפָא ןַא ןגָארטרעטנוא ריד יז ךיא בָאה טלָאװעג ,טינ רעמ

 לֶאצ ןֶא רעטסייר םעד טימ ,זיא גענימ רעד יוװ ,עמָאדקַאה רעד ןופ ץוּפ םעד ןָא ,עט

 יד ןיא קעװַא ךעלנייוועג טלעטש ןעמ סָאװ ,ןעגנַאזענ-ביול ןוא ןעמַארניּפע ,ןטענַאס

 ןסַאפרַאפ עטכישענ יד שטָאכ זַא ,ןגָאז ריד ןעק ךיא םורָאװ .בייהנא םוצ רעכיב

 ליפ ױזַא ריא רעביא טעברַאעג טשינ רעבָא ךיא בָאה ,ומ ?סיבַא טסָאקעג ךימ טָאה

 -ונעג ךיא בָאה לָאמ ךַאס ַא .טציא טסנעייל וד סָאװ ,עמָאדקַאה רעד טָא רעביֹא יו
 סעמכַאמ ,טגײלעגקעװַא לָאמ ךַאס ַא ןוא ןביירשוצנָא יז טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמ

 -ָאלשטנַאמוא ַא ןסעזעג ױזַא ןיב ךיא יוװ ןוא .ןביירש וצ סָאװ ךיא בָאה טסוװועג טשינ

 ןגיובנלע רעד ,רעיוא ןרעטניה רעדעפ יד ,ןניוא יד ראפ ריּפַאּפ םעד טימ ,רענעס

 ןיא ,ןגָאז וצ סָאװ רעלק ךיא ןוא קַאב רעד ףַא טנַאה רעד טימ ןוא שיטבַײרש ןפַא

 ןוא רעלציוו רעצנַאג ַא ,רעדורב רעטוג ַא רענַײמ ןלַאפעגנַײרַא טכירענמוא רימ וצ

 טגנערפעג ךימ רע טָאה ,טכַארטרַאפ ױזַא ןציז ןעזרעד ךימ טָאה רע יוװ ןוא ,ןוויימ ַא

 -יא טכַארט ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טנקיילעג טשינ םיא בָאה ךיא ןוא עביס יד זיא סָאװ

 ןָאד , ןופ עטכישעג רעד וצ ןבַײרש טּפרַאדַאב טלָאװ ןעמ סָאװ ,עמַאדקַאה רעד רעבי

 לָאז ךיא ןוא ןבַײרשנָא טינ עמָאדקַאה יד לָאז ךיא ַײברעד טלַאה סע ןוא ,"טָאכיקי

 -יר ןלעדייא ַאזַא ןופ םיסַײמ עשידלעה יד טלעוו רעד רַאפ ןעגנערבסיורַא טשינ ךיוא

 סָאװ םעד ןופ ןגעלרַאפ ןליפ טשינ ךימ ךיא לָאז ,ריא טליוו ,ױזַא יוו ,םורָאװ, ,רעט

 יד ךָאנ בוא ,ןגָאז טעװ ,םעליוא םיא טפור ןעמ סָאװ ,רעבעגצעזעג רעטלא רעד

 ,סױרַא טציא ךיא םוק ,ןעז רע טעוװ ,טייקנסעגרַאפ רעד ןיא ףָאלש ךיא סָאװ ןרָאי עלַא

 טַײװ ,ענישטיל ַא יו ןקורט עסַײמ א טימ ןוא סעציילּפ יד ףַא ןרָאי ענַײמ עלַא טימ

 ןוא ןסיוו ןופ ןָאטעגסױא ןוא ןפירגַאב ןיא םירָא ,?יטס ןיֹא ּפַאנק ,סעָאצמַאה ןופ
 ךיא יוװ ,ךוב ףָאס םוצ ןעגנוקרעמַאבכָאנ ןוא ןעגנוקרעמַאבדדנַאר ןָא ,טייקטנרעלעג

 טימ לופ ,עשיסרָאקיּפַא ןוא עשלַאפ ןענַײז ייז עליפַא ןעוו ,רעכיב ערעדנַא ַאב עז
 סָאװ ,ןפָאזָאליפ ענכַאמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא ןָאטַאלּפ ןופ ,?עטָאטסירַא ןופ םיקוסּפ

 -עגנָא ןשטנעמ רַאפ םירבַאכעמ יד םורעד טלַאה ןעמ ןוא ,רענעייל יד ןשַארעביא
 יד ןריטיצ ייז  ביוא ךָאנ יװ ןוא ?עקידנבַײרשנייש ןוא עקידווענעקליוװ ,עטנעייפ

 -עכוא סעסַאמָאט עקילייה ןענַײז ייז ,ןעמ טגָאז ,שרעדנא טינ !ןטפירש עקילייה

 -נעטשנָא שירעגילק ױזַא ַײברעד ךיז ןטלַאה ןוא ,עכריק רעד ןופ עטנרעלעג עמיוד

 ףַא ןוא ןטבילרַאפ ןטיירטשעצ ַא ןלָאמעג טשרע יייז ןבָאה ערוש ןייא ףַא זַא ,קיד

 ןוא סעִיכ ַא זיא'ס זַא ,עלעשָארד ךעלטסירק ַא טימ סיױרַא ייז ןעמוק רעטייווצ רעד

 סעמכַאמ ,ןלעפ ךוב ןיא רימ ַאב טעװ ץלַא סָאד .ןענעייל וצ ןוא ןרעה וצ גענַײט א

 ןענעכייצרַאפ וצ סָאװ טשינ ךיוא ןוא ןטַײז יד אב ןקרעמוצנָא סָאװ טשינ בָאה ךיא

 ךימ טלַאה ךיא םירבַאכעמ ערעסָאװ ַאב ךיא סייוו רעקינייוװ ךָאנ ןוא ,ףָאס םַאב |

 -םעלַא ןטיול ,סע ןעוט ערעדנַא יוװ ,בייהנא םַאב ןלעטשוצסיוא ייז יידעק ,ןירעד

 ןעוועג שטָאכ ,סיסקייז רעֶדָא ָאליִאז ןוא ןטנַאּפָאנעסק זיב ןעלטָאטסירַא ןופ ,סייב

 ַאב ןלעו ךיוא ,רעלאמ ַא רעטייווצ רעד ןוא רעדמיולרַאפ ַא ייז ןופ רענייא זיא
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 ערעייז סָאװ ,ענױזַא סלַאפנלַא ,בייהנָא םַאב ןטענָאס יד ןלעפסיוא ךוב ןיא רימ

 עטמירַאב טסכעה רעדָא ןעמַאד ,ןפָאשיב ,ןפַארג ,ןזיקרַאמ ,ןסקוד ןענַײז רעסַאפרַאפ

 רימ ייז ןטלָאװ ,ןריציפֶא רעדירב עטונ רֶאּפ ַא ַאב טעב ךיא ןעוו שטָאכ .ןטעַאּפ

 ןכַײלג ןייק ןבָאה סָאװ יד ןופ ןבעגעג רימ ןטלָאוװ ןוא ,ךיא סייוו ,טגָאזעגּפָא טשינ

 ןוא רַאה ,רעציקעב .עינַאּפש ןיא זדנוא ַאב עטסטמירַאב יד ןשיװצ ךיז וצ טינ

 - ק | ַא ד רַאה רעד זַא ,ײטשַאב ךיא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,רענַײמ טניירפ

 ,ןויכרַא ענַײז ןשיװצ ַאשטנַאמ ַאל ןיא רענעבָארגַאב ַא ןבַײלב ןגיל לָאז ט ָא כ

 יד טימ ןריצַאב םיא רימ לָאז סָאװ ןצימע ןקישוצ רימ ?מיח ןופ טעװ ןעמ זיב
 בילוצ ןָאט וצ סָאד ךעיוקעב טשינ ןיב ךיא סעמכַאמ ,טציא םיא ןלעפ סָאװ ,ןכַאז עלַא

 ַא ךיא ןיב עוועטעב סעמכַאמ ןוא ,טייקטנרעלעג קינייװ ןוא טײקטנוװַאהַאב טינ ןַײמ

 ךיא סָאװ סָאד ןנָאז ןלָאז סָאו ,םירבַאכעמ ןכוז ןייג ךימ ?יופ ךיא ןוא קַאיליופ

 ,טײקנגָארטעצ יד ןוא טײקטסַײרד טינ יד ךיז טמענ ןופרעד .ייז ןָא ןגָאז רימ ןעק

 סע טסלָאז וד ןוא ןלַאפנַײרַא ןירעד לָאז ךיא עביס גונעג ;רימ ףַא טסעז וד סָאװ

 ןָאטעג שטַאּפ ַא ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה טנַײרּפ ןַײמ זַא ".ןרעה רימ ןופ

 :טגָאזעג ױזַא רימ ןוא רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסױא טָאה ןוא ןרעטש םעניא

 סָאװ ,סעֶאט ַא ןופ טריפעגסױורַא טציא ךימ טסָאה וד ,רעדורב ,ןבעל'כ ---

 -ייסעק ךיד בָאה ןוא ךיד ןעק ךיא סָאװ טַײצ עצנַאג יד טַאהעג ריד ןיא בָאה ךיא

 .טסוט וד סָאװ ץלַא ןיא ןשטנעמ ןקיטפנינרַאפ ןוא ןנולק א רַאפ ןטלַאהעג רעד

 רעד ןופ למיה רעד טַײװ זיא'ס יװ ןופרעד טַײװ טזיב וד זַא ,ךיא עז ,טציא רָאנ

 ,ןטכירַאפ גנירג ייז ןעק ןעמ סָאװ ,ןטייקיניילק ענױזַא זַא ,ךעלגעמ סע זיא יוװ .דרע

 - ןפייר ַאזַא ַאב טייקרעכיז יד ןעמענקעװוַא ןוא ןכַאמ וצ קיטנעהּפָא ןַײז ךעיוקעב ןלָאז

 -וצרעבירַא ןוא ןכערב וצ ןטייקירעווש ערעסערג קִיעפ זיא סָאװ ,טזיב וד יװ טסַײנ

 טייקליופ ליפוצ ןופ רָאנ ,טייקיעפמוא ןופ טשינ ךיז טמענ סָאד ,רימ ביילנ ?ןטערט

 רעה ?סעמע זיא ריד גָאז ךיא סָאװ סָאד יצ ןסיוו טסליוו .עָאצמַאה קינייװ וצ ןוא

 -עווש ענַײד עלַא טשינ וצ ךיא ךַאמ ןעיַא-ףערעה ןייא ןיא יו ןעז וטסעוו ,סיוא ךימ

 ,וטסנָאז ,ךיד ןכַאמ סָאװ ,ןעלגנַאמ עלַא יד וצ לטימ ַא סיוא ןיפענ ןוא ןטייקיר

 ןַײד ןופ עטכישענ יד טלעוו רעד פא ןזָאלסױרַא ןופ ּפִֶא ךיד ןלערש ןוא קיטנעהּפָא

 -יר-רעדנַאװ םעד ןופ לניּפש רעד ןוא ןַײש יד ,ט ָא כ י ק |ן ַא ד ןטמירַאב

 | | .םוטרעט
 -סיא םיא בָאה ךיא יו םעדכַאנ ,טרעפטנעענ םיא ךיא בָאה --- ,גָאז ---

 רָאלק ןוא ךימ טקערש סָאװ ,זיולב םעד ןליפוצסיוא וטסקנעד ױזַא יוװ --- טרעהעג

 ?ךימ טשרעהאב סָאװ טייקרָאלק-טשינ יד ןכַאמ

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ףיורעד

 -ימ ,ןבילבעג ןייטש טסיב וד סָאװ הַא ,ךַאז -עטשרע רעד ךעַײש סָאװ --

 ,בייהנָא ןרַאפ ריד ןלעפ סָאװ ,ןעננַאזעגביול רעדָא ןעמַארגיּפע ,ןטענָאס יד ךעיוק

 טסלָאז וד עצייא יד זיא ,ןעלטיט טימ ,ןענױשרַאּפ עקינָאװ ןופ ןַײז ןלָאז ייז ןוא

 -םױרַא ןוא ןפיוט ייז וטסנעק ךָאנרעד ןוא ןכַאמ ייז ןוא ןַײז ךעירטַאמ ןייַלַא ךיד

 ןופ ןַאהָאי ַאטשירּפ םעד ןבַײרשוצ ייז ןוא ךיז טליוו ריד סָאװ ןעמָאנ םעד ןלעטש

 פה
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 ןארַאפ זַא ,םייוו ךיא סָאװ ,דנָאזיבערט ןופ רעסייק םעד רעדָא רעדנעל עשידניא יד

 ןענַײז רעמָאט ןוא .ןטעָאּפ עטמירַאב ןעוועג ןענַײז ייז זַא ,גנוניימ א ייז ןגעוו זיא

 סָאװ ,ןטסיזאנמיג ןוא ןטנַאדעּפ רָאַּפ ַא ןעניפעג ךיז ןלעװ סע ןוא ןעוועג טשינ ייז

 טעוװ ,סעמע טשינ זיא'ס זַא ,ןָאט ?מרומ ַא ןוא ןָאט סיב ַא םורַא ןטניה ךיד ןלעוו

 םעד ןעניפעגסיוא טעוװ ןעמ ביוא םורָאװ ,ןענעסנַאק טשינ רַאפרעד לָאמ ייווצ ךיד ןעמי

  ךעַײש סָאװ .ןקַאהּפָא טשינ ,ןבירשעגנָא סָאד טָאה סָאװ טנַאה יד ריד ןעמ טעוװ ,ןגיל

 .ןעמענסורַא טסעװ וד ןענַאװ ןופ ,םירבַאכעמ ןוא רעכיב יד ןדנַאר יד ףַא ןריטיצ

 -ענ רעד ןיא ריד וצ ןלעטשנַײרַא טספרַאד וד סָאוװ ,דייר ענולק ןוא םיקוסּפ יד

 ,רעטרעוכירּפש עשיניײטַאל ןוא םיקוסּפ עכעלטע ןסַאּפוצ ןעז רָאנ ןעמ ףרַאד ,עטכיש

 ןַײק ריד ןלעוו סָאװ ,סלַאפנלַא ,ענױזַא רעֶדָא ,קינייוװנסיױוא ןופ טסקנעדעג וד סָאװ

 ןופ טסדער וד ןעוו ,ןבַײרשפיוא ,לשָאמעל ,יוװ ,ןכוזוצסיוא ןטסָאק טשינ ימ ךַאס

 :טפַאשנעגנַאפענ ןוא טייהיירפ

 ןזסמ 266 קעס 1010 1106/185 ט6061?טע 2040.

 ,טנַאזעג טָאה סָאד רעוו רעדָא סויצַארָאה ןבַײרשפיוא דנַאר ןפַא ךָאנרעד ןוא

 :טימ רעטנוא דלַאב םוק ,טיוט ןופ טכַאמ רעד ןגעוו ןדייר וטסעוז

 1811108 תמסעפ 06006 קט1581 2666 ק8טקסזעטתמ 42806ז085)

 תספטתמסףוט6 +טעז68.

 ,עניוס םוצ ןבָאה לָאז ןעמ טסייה טָאנ סָאװ ,עביל ןוא טפַאשטנַײרפ ןגעוו ביוא

 -ַאק ַא טימ ןָאט סע טפנעק וד סָאװ ,טפירש רעקילייה רעד ןיא ןיירַא דלַאב לַאֿפ

 .;ןיילַא טָאג ןופ רעטרעוו יד ןנָאז סלַאפנלַא ןוא ןכוזכָאנ עלעפ

 1280 8ט16זמ 0100 ע0018: 61118146 10101008 ע68108.

 106 6006 686ט3מ/ 60811811005 2124146

 -נאוע םעד טימ רעטנוא םוק ,סעװָאשכַאמ עטכעלש ןגנעוו ךיז טדער סע ביוא

 :םוילעק
2121264 608118110068 }6860 6046 106 

 טעװ סָאװ ,ןענָאטַאק וטסָאה ,טנַײרּפ יד ןופ םייקידרעיוד טינ רעד ןגעוו ביוא

 :עפָארטס עקיזרעפ-ייווצ ןַײז ןעַײלסיױא ריד

 00066 6118 161/א, 11111008 מטמנס/22183 37

 '6נמקסעה 81 1ט0611מ16 םטםג2 .6118 80108 

 -נלַא ,ךיד ןעמ טעװ ,ערעדנַא ךָאנ ןוא רעטרעוװ עשיניײטַאל יד טא טימ ןוא

 רעניילק ןייק טשינ ןטַײצ עקיטנַײה זיא סָאװ ,קעדקיד-לַאב ַא רַאפ ןטלַאה ,סלַאפי

 ףָאֹס םוצ ןעננוקרעמַאב יד ךעַײש סָאװ .עסָאנרַאּפ עמירָא ןייק טינ ןוא דעוװַאק

 ךוב ןיא ריד אב טסנָאמרעד וד ביוא :יװ טָא ןכַאמ ןענעק רעכיז סָאד וטסעוו ,ךוב

 ריד טסָאק סָאד סָאװ ,ןייֵלַא טימרעד ןוא ,סַאילַאנ ןַײז לָאז ָאד עז ,ןיר ַא סעּפע

 :ןלעטשקעװַא טסנעק וד םורָאװ ,גנוקרעמנָא עטיירג א ןיוש וטסָאה ,טינרָאג טַאמיק
 ךיוװַָאד ךעטסַאּפ רעד סָאװ ,יטשילּפ ַא ןעוועג זיא ,טַאילַאנ רעדָא ,סַאילָאג זיר רעד ,
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 טרעוו םע יװ ,םיובדניל םענופ לָאט םעניא ןייטש ַא טימ טעגרַאהרעד םיא טָאה |
 .ןעניפעגסיוא סע טסעוװ וד ּוװ ,לטיּפַאק םעד ןיא ,"לעומש רעפייס םעניא טלייצרעד

 רעשיסַאלק רעד ןיא רעטנװַאהַאב ַא טזיב וד זַא ,ןזַײװַאב וצ יידעק ,ךָאנרעד|

 עטכישעג רעד ןיא ריד ַאב זַא ,עז ,גנובַײרשַאב-טלעוו ןיא רענעק ַא ןוא רוטַארעטיל

 ךָאנ טימ ןעמוקסורַא ףיורעד דלַאב וטסעוו ,ָאכַאט ךייט רעד ןרעוו טנַאמרעד לָאז

 ןפורעגנָא ױזַא טָאה ָאכַאט ךַײט םעד, :ןגָאז טסעוו ןוא גנוקרעמנָא רעטמירַאב ןייא

 ּפֶא טברַאטש ןוא טרָא םעד ןוא םעד ּפַא ןריובעג טרעוו רע ;גיניק רעשינַאּפש ַא

 ןָאבַאסיל טָאטש רעטמירַאב רעד ןופ ןרעיומ יד טקעל רע ,סונָאיקױא םַאי םעניא

 סע וד בוא ,..רעטייוו ױזַא ןוא "דמַאז םענעדלָאג טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ ןוא

 ןעק ךיא סָאװ ,סוקַאק ןופ עטכישעג יד ןבעגנ ריד ךיא לעװ ,םיװָאנַאג ןגעוו ןדייר

 םעוו סָאװ ,ָאדעינַאדנַאמ ףָאשיב םעד וטסָאה ,סעניוז ןופ ביוא .קיניײוװנסױא ףַא יז

 ריד טעװ ייז ןגעוו גנוקרעמַאב ַא ןוא ,ַארָאלפ ןוא ַאדיַאל ,ַאימַאל ןלעטשוצ ריד

 .ַאעדעמ ןַײז ןבעג סוידיוװַא ריד טעװ ,עמַאזיורג ןופ ביוא .יורטוצ סיורג ןפַאשרַאפ

 ַאב ןוא ָאסּפילַאק ןַארַאפ ןרעמָאה ַאב זיא ,סעפיײשַאכעמ ןוא סנרעביוצ ןופ ביוא

 ןלעטשוצ רַאזעצ םוילוי ריד טעװ ,רעריפ-עמָאכלימ עקיטומ ןופ ןוא ,עצריצ ןיליגריוו

 -קעלַא טנזיוט ןבעג ריד טעװ ךרַאטולּפ ןוא ,"ןרַאטנעמָאק, ענַײז ןיא ןייֵלַא ךיז

 ןיא שינעטנעק ןצנוא רָאּפ ַא טימ וטסנעק ,סעביל ןגעוו ןדייר וטסעוו .סרעדנַאס

 ײרעד ריד טעװ רע ןוא ןדִיי םעד ָאעל טימ ןפערטנָא ךיז ,ךַארּפש רעשינַאקסָאט רעד

 רעד ןיא ןכוז טינ טסליוװ וד ביוא ןוא .סעגערב יד רעכיא סרעכעב עלופ ןסיגנָא ןופ

 סע ּווװ ,"עביל סטָאנ ןופ , סַאקעסנַאפ םייה רעד ןיא ךיז ַאב ָאד וטסָאה ,דמערפ

 ןלַאפנַײא ןעק ,ריד ןופ ןרעכַײרטסַײג ךָאנ ַא ןוא ,ריד סָאװ ץלַא טנכערעגסיוא זיא

 כָאװ ,ןעמענ יד ןענָאמרעד ןעז רָאנ טספרַאד וד ,רעציקעב .ןימ םעד ןופ ןרענַאב וצ

 ןוא ,רענַײד ןיא סעטכישעג עקיזָאד יד ןרירַאב רעדָא ,ןפורעגנָא ָאד ריד בָאה ך יא

 רעווש ךיא ןוא ,רימ רַאפ רעביא זָאל ןעגנוקרעמַאבדנַאר יד טימ ןעננּוקרעמנָא יד

 .יךוב ּףָאס םוצ סנניוב ריפ ייז טימ ןעמענרַאפ ןוא ןדנַאר עֶלַא ןכַאמ וצ לופ ריד

 רעכיב ערעדנַא סָאװ ,םירבַאכעמ יד ןריטיצ ןעיניא םוצ וצ רימ ןעמוק טציא

 -ַאּפ ץנַאג זיא ,ןַארַאפ וצרעד זיא סָאװ ,?טימ סָאד .ייז ןלעפ ריד ַאב ןוא ייז ןבָאה

 א רעד ןופ ,סיוא עלַא ייז טנכער סָאװ ,ךוב א ןעניפענסיוא רָאנ טספרַאד .טעש

 םעניא ריד ַאב ךיוא ןבָאה וטסעוו סײבפעלַא אזא .טסנָאז וד יו ,אטעז רעד זיב

 רעד סעמכַאמ ,רעקעש םעד ןעמ טעז גָאט םענופ ןַײש רעד ןיא שטָאכ ןוא .ךוב

 ןעק סע ,סיוא טינ סע טכַאמ ,ייז טימ ןצונ וצ ךיז טסָאה וד סָאװ טיונ רעּפַאנק

 טצונַאב ןעמעלַא םעד טימ ךיד טפָאה וד זַא ,ןביולג לָאז סָאװ ,רַאנ ַא ןעניפענ ךיז

 שרעדנַא סעּפע הַא ריד לָאז סָאד עליפַא ןוא .רענַײד עטכישעג רעטעשָאּפ רעד ןיא

 גָאװ ןבעגוצוצ ףַא ןעמוקצונוצ רעכיב רעטסייר רעד םלַאּפנלַא ריד ןעק ,ןצונ טשינ

 ייז טסָאה וד יצ ןקוקכָאנ ןלעטש טינרָאג ךיז טעװ רענייק זַא ,טַארפיב .ךוב ןַײד

 -כַאנ .סױרַא טשינרָאג ןופרעד טמוק םיא ןעוו ,טנלָאפעגכָאנ טינ רעדָא טנלָאפענכַאנ

 טיגרָאג ךיז טקיטיינ ,טינ סעָאט ןייק בָאה ךיא בוא ,סנַײד ךובכ סָאד ןעוו ,רעמ
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 סעמכַאמ ,ןירעד ןלעפ ייז זַא ,טסנָאז וד סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ןופ רענייא ןייק ןיא

 לָאמנייק ןענַײז סָאװ ,ןענַאמָאר-רעטיר יד ףַא לַאּפנָא ןַא ןיא ןצנַאנניא ךוב סָאד
 רעד ייז ןגעו טָאה טגָאזעג טינרָאג ןוא ןעלטַאטסירַא ןעמוקעג טשינ קנַאדעג ןפַא

 ןַײרא ןעייג סע טינ ,ןָארעציצ ייז וצ טָאה טכיירגעג טינ ןוא סויליזַאב רעקילייה
 סעמע םענופ טייקכעלטקניּפ יד ןעיירעסוטש עטפַאהלבַאפ ענַײז ןופ ןבשעכ םעניא

 -ָאעג יד ןָא םעד ןעייג סע טינ ;עיגָאלָארטסַא רעד ןופ ןעגנוטכַארטַאב יד טינ ןוא

 קירָאטער יד סָאװ ,ןטנעמוגרַא יד רעביא טיירטש רעד טינ ןוא ןסָאמ עשירטעמ

 עכעלשטנעמ סָאד ןשימ ןוא ןדיירעביא ןצימע ףרַאד סָאד טשינ {;ייז טימ ךיז טניד

 רעכעלטסירק םוׁש ןייק סָאװ ,שימעג ןימ ַאזַא זיא סָאד סָאװ ,ןכעלטעג םעד טימ

 ףרַאד ,ךיז טביירש ןירעד סָאװ ,ץלַא ןיא .ןדיילקרַאפ טשינ םיא טימ ךיז רָאט קנַאדעג

 רעסעב ץלַא ,ןלָאמכָאנ טעװ סָאד רעטקעפרעּפ סָאװ ןוא ,ןלָאמכָאנ ןעז רָאנ סָאד

 יו ןסיוא רעמ טשינ זיא דַאיװַאסק ןַײד סיויעה ןוא .ענעבירשעגנָא סָאד ןַײז טעוו

 רעד ףַא ןָא ןטלַאה ןענַאמָאר-רעטיר יד סָאװ ,ץנעטסיזקע יד ןוא טכַאמ יד ןפַאשּפָא

 ןעלטעב ןיינוצמורַא סָאװ בילוצ טשינ וטסָאח ,קלָאפ ןטעשַאּפ םעד ןשיווצ ןוא טלעוו

 ַאב ןעלבַאפ ,ןטפירש עקילייה יד ַאב דייר-רעסומ ,ןפָאזָאליפ יד ַאב רעטרעווכירּפש

 -ַאב ךיז טעשָאּפ רָאנ ,עקילייה יד ַאב םיסינ ,רעקירָאטער יד ַאב ןזַארפ ,רעטכיד יד

 ,עטלעטשענקעוַא טֹרָא רעייז ףַא ןוא עכעלטנרַא ,רעטרעוו עלופטיײטַאב טימ ,ןעימ

 ןוא ,קידוװעננילק ןוא ךעלרעַײּפ ןעמוקסורַא ןלָאז ץַאז ןַײד ןוא עזַארפ ןַײד זַא

 ,ןסיוא טזיב וד סָאװ סָאד ,טסנעק וד טַײוװ יו ןוא ךיז טזָאל סָאד טַײװ יו ןלָאמ

 ,ןעלקנוטרַאפ טשינ ןוא ייז ןרעטנָאלּפרַאפ טשינ ,ןפירגַאב ענַײד ןכַאמ קידנעטשרַאפ

 ןכַאל קינעריוכשערָאמ רעד לָאז ,עטכישעג ןַײד ןענעייל םַאב זַא ,ימ יד ךיוא ריד בינ

 םעד ןוא ןרעוו זענױרַאב טשינ לָאז רַאנ רעד ,רעקרַאטש ךָאנ רעכעליירפ רעד ןוא

 רעד ןוא ןכַאמקעװַא טשינ יז לָאז רעטסנרע רעד ,לַאפנייא רעד ןלעפעג לָאז ןנולק

 -עג גיוא ןַײד סעמע ןַא טימ טלַאה .ביול ןַײז ןגרַאק טשינ ריא לָאז רעקיטפנינרַאפ

 ,ןענַאמָאר-רעטיר טימ עניכַאמ עטריפעגנַײא טכעלש יד ןפראוועצנַײא ףֵא טדנעוו

 ביוא ןוא .טביולענ רעמ ךָאנ ןופ ןוא טסַאהרַאפ ןשטנעמ ליפ ױזַא ןופ ןענַײז סָאװ

 .טכיירנרעד קינייו טשינ ןבָאה וטסעוו ,ןכיירגרעד סָאד טסעוו ֹוד

 -עג רימ וצ טָאה טנַײרפ ןַײמ סָאװ טרעהענסיוא ךיא בָאה ןגייװש ןפיט טימ = |

 םוש ןָא בָאה ךיא זַא ,טצירקעגנַײא ױזַא רימ ןיא ךיז ןבָאה דייר ענַײז ןוא ,טדער

 יד ןכַאמ וצ טרענַאב ךיא בָאה עפונ ייז ןופ ןוא ןעוועג םיקסַאמ ייז וצ םיכוקיוו

 ,טנַײרפ ןַײמ זיא סע גולק יוװ ןעז וטסעוו ,רענעייל רעדלימ ,ריא ןיא סָאװ ,עמָאדקַאה
 .-ֿפַאב אזא ערָאצ:סײא רעד ןיא ןפערטוצנא טָאהעג בָאה ךיא לזַאמ ַא רַאפ סָאװ

 עטלצניקענ טינ ַאזַא ןוא עקיטכירפיוא ַאזַא ןבָאה וצ טסיירט ענעגייא ןַײד ןוא ,ץעיוי

 ,אש ט נא מס א? ןו פ ט ָא ב י ק ן ַא ד ןטמירַאב םעד ןופ עטכישעג

 ןטסנייר םעד יו םיא ןענעק דלעפ-לעיטנַאמ קריצַאב םעד ןופ רעניֹוװַאב עלַא סָאװ

 ענעי ןיא ןרָאי עגנַאל טייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעטיר ןטסוװַארב םעד ןוא ןטבילרַאפ

 סָאװ עוויוט רעד רַאפ רעַײט וצ ןרעדָאפ טשינ ריד אב ?יוו ךיא .ןעזעג טשינ סעמיוקעמ
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 רָאנ ליוו ךיא ;רעטיר ןכעלטנרָא ןוא ןלעדייא ַאזַא טימ ךיד ןעקַאב ןוא ריד וט ךיא

 יַאב םעד טימ ןסילש טסעוו וד סָאװ ,טּפַאשטנַאק רעד רַאפ ןעקנַאד רימ טסלָאז וד

 ביג ,ךיז טכַאד ריס יו ,םיא ןיא סָאװ ,רעגערטנפָאװ ןַײז ,אצנַאּפ ָאשטנַאס ןטמיר

 וא ןפרָאװעצ ןענַײז סָאװ ,ןענייב עשירעגערטנּפָאװ עלַא ןעמונעננעמַאזוצ ריד ךיא

 לֶאז ןוא טנוזעג טָאג ריד בינ ,טימרעד ןוא .ןענַאמָאר-רעטיר עשירַאנ סעּפוק יד רעב

 .לי}װ ב ע ? .ןסעגרַאפ טשינ רימ ןיא ךיוא רע



 לטיּפַאק רעטשרע

 ןקילעדַא ןטמירַאב םעד ןופ ףורַאב ןוא דגַאטש םעד ןגעוו ךיז טױער סע ּוװ

 .ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד

 -רעד טשינ ךימ ליוו ךיא סָאװ ,ַאשטנַאמ ַאל טנגעג רעד ןיא וועשַיי א םענייא ןי א :
 -ילעדַא ןא ןירעד גנַאל טשינ טבעלעג טָאה ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו ןענָאמ פי

 ןקיטַײצרַאפ ַא ,ןרָאה-?לטָאז םעניא זיּפש א סנגייא רעייז ןבָאה סָאװ יד ןופ ,רעק
 יו סנרעדניר רעמ טימ סטכעקעג ַא .טנוה-דגַאי ַא ןוא דרעפ ןרעגָאמ ַא ,דליש
 -צרַאה ןוא סעכָאדַאק ,ערעשטעוו ּףֵא ןרעיוז ןיא סטקַאהעגנַײא סנטסרעמ ,סנפָאש
 ןבָאה ,קיטנוז ףַא גָאלוצ ַא ףֶא לקיטש א ,קיטַײרּפ ףַא ןזדניל ,סעבַאש א שינעמעלק
 ןופ ןענַאטשַאב זיא טשער רעד .טײקשיטַאבעלַאב ןַײז ןופ לטרעפ ַײרד ןסעגעגפיוא
 ,םילּפ ןופ ךיוא ?ּפָאטנַאּפ טימ ,וועטנָאי הַא ןקָאז ענעסילּפ ,ןטפַאק םענעקיטסַאל ַא
 ןטלַאהעג .עטסעב סָאד ןוֿפ ,סנלָאװ א ןעניגרַאפ ךיז רע טגעלפ ןכָאוװרעדניא ןוא
 ּוד רעטנוא עצינעמילּפ ַא ,קיצרעפ יד רעבירַא ןופ טסניד ַא בוטש ןיא רע טָאה
 רעסעמ-דיַײנש א ךיוא ןוא טלטָאזעג ד דרעפ סָאד םיא טָאה סָאװ ,גנוי ַא ןוא קיצנאווצ
 .ןעמונעג טנַאה רעד זיי

 -םערק א רע זיא ןעוועג .קיצפופ יד ַאב רעקילעדַא רעזדנוא זיא ןעוועג טלָא
 ןוא רעײטשפױא-גָאטרַאפ רעסיורג ַא ,םינָאּפ םענעקורט ַא טימ ,רערַאד א ,רעקיט
 רעדָא ַאדַאכיק ןעמָאנַײב ןַײז זיא ןעוועג זַא ,ןבָאה ליוו ןעמ .דנַאי ןופ רעבָאהביל ַא
 -רעד ןבַײרש סָאוװ םירבַאכעמ יד קעלוכעמ ךיז ןשיווצ ןענַײז ןירעד סָאװ) אדאסעק
 ,ןייטשרַאפ ךיז טזָאל ,סעמע םוצ טנָאנ ןענַײז סָאװ ,סערָאשַאה טיול ,שטָאב ,(ןגעוו
 טשינ עסַײמַאה רעּפיס רעזדנוא רַאפ זיא סָאד רָאנ .ַאנַאכעק ךיז רע טָאה ןפורעג זַא
 טרעוו סָאװ ןירעד סעמע םענופ ןטערטוצּפָא טשיג סא ןַא זיא רעקיא רעד ;קיטכיװ
 .טלייצרעד ָאד

 -רעמ יד רע זיא ןעוועג ַײרפ ןוא) טַײצ רעַײרּפ ןַײז ןיא זַא ןסיוו וצ זיא ַײדעק
 טימ ןוא ןענַאמָאר-רעטיר ןענעייל טימ ןבעגענּפָא ךיז רע טָאה (רָאי ןופ טַײצ עטס
 -עי ןַײז ףֵא ןסענרַאפ טַאמיק ךיז טָאה רע זַא ,טּפַאכרַאפ ױזַא ןוא קַאמשענ אזא
 רינַײנ ןַײז ןעגנַאנעג זיא טַײװ ױזַא ןוא .טײקשיטַאבעלַאב ןַײז ףַא עליּפַא ןוא ַײרעג
 סעגרָאמ ךַאס ַא טָאה רע זַא ,ןירעד ןעוועג רע זיא ןָאטעגנַײרַא עגושעמ ױזַא ןוא
 ןוא .ןענעייל םוצ רעכיב יד ןפַאשנַײא ןענעק וצ ךיז יידעק טפיוקרַאפ דנַאל-רעקַא
 ןעוועג .זיא סע רָאנ סָאװ ץלַא בוטש ןיא ךיז וצ םורעד-רע טָאה טכַארבעגפיונוצ
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 ןלעפעג ױזַא ןעוועג טשינ סנייא ןייק םיא זיא רעכיב עלַא יד ןופ ןוא .ןימ םעד ןופ

 םעמכַאמ ,ַאווליס עד ָאנַאיצילעפ רעטסירַאב רעד ייז טָאה טסַאפרַאֿפ סָאװ ענעי יו

 ןגױא ענַײז ןיא ןעוועג ןענַײז רעטרעוװ ענעטכַאלפעג ענַײז ןוא ןשאל רערָאלק ןַײז

 ןוא ןעמַאד יד ךעלעפינכ ענַײז וצ ןעמוקענוצ זיֹא רע ןעוו טָארפיב .טקָאטענּפָא יו

 ,ןיזמוא םעד ןופ ןיז רעד, :ןענעייל טנעקעג טּפָא טָאה ןעמ ּוװ ,ווירב-ןלעוד עניַײז

 גָאלקַאב ןיז טימ זַא ,ןיז ןַײמ ױזַא סיוא טרעגאמ ,ןיז ןַײמ וצ ןָאטעג טרעוו סָאװ

 עכיוה יד..., :טנעיילעגרעביא טָאה רע ןעוו ךיוא ןוא ."טייקנייש רעַײא הַא ךימ ךיא

 ןוא טייקכעלטעג רעַײא ןופ ןרעטש יד טימ ךעלטעג ךַײא ןקיטפערק סאו ,ןעלמיה

 | ".טרעוו יד טָאה ריא סָאװ ,טרעוו םעד טימ ךַײא ןקיטרעװַאב

 םכענ ןוא ןעניז םעד ןרילרַאפ רעטיר רעמירָא רעד טגעלפ סנעניז יד טָא ןופ

 ,ןײלַא לטָאטסירַא סָאװ ,ןיז רעייז ןרעטנַאלּפפױא ןוא ןעמענַאב וצ ייז ןפָאלש טינ

 "נָאלּפעגפױא טשינ ןוא ןעמונַאב טשינ ייז טלָאװ ,רעווייק םענופ ףיוא טייטש רע ןעוו

 סינַאילעב ןָאד סָאװ ןדנּוװ יד ןופ ןבשעכ רעד םיא ַאב טָאה טמיטשעג טינ .טרעט

 םיורג יו זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג םורָאװ .ןעמוקַאב ןיילַא ןוא טלייטעגסיוא טָאה

 טיִנָאּפ סָאד םיא ַאב טָאה ,טלייהעג םיא ןבָאה סָאװ ,םיפיור יד ןעוועג ןענַײז סע

 םיא טָאה ,ךָאד .םינָאמיס ןוא ןעמַארש עליוה ןַײז טזומעג ףוג רעצנַאג רעד ןוא

 רעטַײװ גָאזוצ םעד טימ ךוב סָאד טקידנערַאפ רעבַאכעמ רעד סָאװ ,ןָאטעג עָאנַאה

 טגעלפ לָאמטּפָא ןוא ןפָארטעג םיא טימ טָאה סָאװ ,קע ןַא ןָא עסַײמ יד ןלייצרעד וצ

 ,ןקידנערַאפ יז ןוא טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמענ וצ ןייֵלַא קעשייכ ַא ןלַאּפַאב םיא

 רעכיז םיא טלָאװ סָאד ןוא ןָאטעג סע טלָאװ רע ןוא .ךיז טבַײרש ןטרָאד יו ױזַא

 "בַאמ ערעכעה עקידרעדייסעק ןופ טרעטשעג טשינ ןירעד טרעוו רע ןעוו ,ןעגנולעג

 .סעווָאש

 ןיא ןעוועג סָאװ) ךעלַאג ןקיטרָא םעד טימ םיכוקיוו עטּפָא רע טָאה טריפעג

 יד ןופ רעװ םעד ןגעװ ,(ַאצנעוניס ןיא רעטקידנעעג ַא ,שטנעמ רעטנרעלעג ַא רע

 ןופ סידַאמַא רעדָא רעשילגנע רעד ןירעמלַאּפ :רעטיר רערעסעב ַא ןעוועג זיא ייווצ

 "עג טָאה ,ועשִיי ןקיבלעז םעד ןופ רערעש רעד ,סַאלָאקינ רעטסַײמ רָאנ ,ַאלוַאג

 ןכַײלג ןוא ,ןוז רעד טימ רעטיר םעד וצ טשינ טמוק ייז ןופ רענייא ןייק זַא ,ןטלַאה

 ,,ַאלגַאג ןופ סידַאמַא ןופ רעדורב ַא ,רָאַאלַאג ןָאד ןדייס טנעקעג טָאה םיא טימ ךיז

 ןוא רעדורב ןַײז יװ קענופעמ אזא טינ ,ץלַא הַא קיעפ רע זיא ןעוועג סעמכַאמ

 רענימ טשינ ןעװעג רע ןיא ,ערּוװעג ךעַײש סָאװ ןוא ,רענייוו ַאזַא טשינ ךיוא

 - .םיא ןופ

 ןענַײז טבענ יד זַא ,ןענעייל םעניא ןָאטעגנַײרַא ױזַא רע זיא ןעוועג ,רעציקעב

 ןופ ןוא ,לקנוט זיב ?קנוט ןופ געט יד ןוא ?עה זיב לעה ןופ קידנענעייל קעװַא םיא

 רע ןוא טנקורטעגסיוא ךרַאמ רעד םיא טָאה ,ןענעייל ךַאס א ןוא ןפָאלש קינייװ

 סָאװ ןעמעלַא םעד טימ ךעיומ רעד םיא זיא ןרָאװעג לופ .ןרױלרַאפ ןיז םעד טָאה

 ןלעוד ,ןטכַאלש טימ ,סעדעבַאי ןוא ףעשיק טימ .רעכיב יד ןיא טנעיילעג טָאה רע



 -עג טינ סעסַײמ יילרעלַא ןוא סמערוטש-ןצרַאה ,סעביל ןוא ךעלעפינכ ,ןדנּווװ ןוא

 סעמיולַאכ טימ עניכַאמ עצנַאנ יד זַא ,ןעוועג רע זיא טביולגרַאפ ױזַא ןוא .ענעגיוטש

 ןייק ןיא םיא רַאפ זַא ,סעמע זיא ,טנעיילעג טָאה רע סָאװ .ששינעטכַארטסיױא ןוא

 ,ןגָאז רע טנעלפ ,זַאיד יאור דיס רעד ..ןעוועג טשינ טלעוו רעד א עטכישעג ערעסעמע
 רעד טימ רעטיר םעד וצ טשינ טמוק רע רָאנ ,רעטיר רעווַארב ַא רעייז ןעוועג זיא

 ייווצ ןטלָאּפשעצ ןעייווצ ףַא טינשרעווק ןייא טימ טָאה סָאװ ,דרעוװש רעקידנענערב

 טימרעד ,ָאיּפרַאק לעד ָאדרַאנרעב ןעוועג םיא זיא ןצרַאה םוצ רעמ .ןזיר עגווָאדלַאװנ

 ףַא ןטפעשיקרַאפ םעד ןַאדלָאר טכַאמענ טיוט סעילַאװסעצנָאר ןיא טָאה רע סָאװ

 סמערָא ענַײז ןיא טקיטשרעד טָאה רע ןעוו ,סעלוקרעה יו ןפיוא םענעגייא םעד

 -רָאמ זיר םעד ןנעװ ןדייר רע טגעלפ סטונג . ד ר ע רעד ןופ ןוז םעד ,ןעײטנַא
 טריפעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיר רָאד םענעי ןופ רע זיא ןעוועג שטָאכ סָאװ ,עטנַאג
 ַא ןוא סעדימלַאב א ןעוועג ייז ןשיווצ רענייא רע זיא ,עװַײג טימ ןוא קידעּפצוכ
 ,ןַאבלַאטנָאמ ןופ סָאדלַאניער ןלעפעג םיא זיא ןעמעלַא ןופ רעמ רָאנ .רענעזָאלעגוצ
 ןעמעוו ןבױרַאב ןוא סָאלש ןַײז ןופ ןעמוקסורַא ןעז םיא טנעלפ רע ןעוו טַארפיב
 ןשינאדעמכַאמ םעד טעװנַאגעגוצ ץענרע טָאה רע ןעװ ןוא ,טקַאּפענ טָאה רע רָאנ
 עכעלטע רַאפ .דלָאנ עליוה ,טלייצרעד עטכישעג ןַײז יו ,רע זיא ןעוועג סָאװ ,ץעג
 ןוא ןבענעגקעװַא טסניד יד רע טלָאװ ,ןָאלַאלַאנ רעגירטַאב םעד סופ ןטימ עקירב

 .בָאנוצ ַא עצינעמילּפ יד עליפַא

 -נייא ,ףערוטעמ ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,לָאמנייא םיא זיא ,ױזַא טָא
 טינ םענעגושעמ ןייא ןייק םיא זיב זיא סָאװ ,קנַאדעג רעקידענושעמ ַאזַא ןלַאפעג
 ,קיטיינ עֶליִפַא ןוא ןעוועג טלָאװ ַײדעק זַא ,ךיז רע טָאה טכַארטַאב :ןלַאפעגנַײא
 ַא ןרעוו לָאז רע ,ענידעמ רעד סעוויוטעל עקַאט ןוא סעווישכ רענעגייא ןַײז בילוצ

 ןכוז ןעַײזיילק ןוא דרעפ טימ טלעוו רעד רעביא ןזָאלסױרַא ךיז ןוא רעטיר-רעדנַאװ

 -ַּמִא טימרעד ךיז ןבָאה רעטיר-רעדנַאו יד סָאװ ,טימרעד ןבעגּפָא ךיז ןוא ?גנַארעג

 ןבעל סָאד ןוא טכערמוא ןימ ןדעי ןפַאשּפָא ,טנעיילעג טסעוועג טָאה רע יװ ,ןבעגעג

 לָאז ,ןכָאצינ טימ סױרַא טעװ רע ןעוו ,ךָאנרעד יידעק ,ףרַאד ןעמ ןעוו ,ןלעטשנַײא
 .טָאה טלעטשעגרָאפ .ןטייקיבייא עלַא ףֵַא טמירַאב ןרעוו ןוא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב רע

 ןיא ,םערָא ןקרַאטש ןַײז רַאפ ,טניורקעג טרעוו רע יװ ,רעמירָא רעד ,ןיוש ךיז רע

 םעד ןופ טריפעג ,סעװָאשכַאמ עסיז יד טימ ןוא .עירעּפמיא רעשידנָאזיבערט רעד

 -םיוא טלייאעג ךיז רע טָאה ,טליפעג ייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןגינעגרַאפ ןשילרעטסיוא
 ןצוּפסיױא ןעמונעג ךיז רע טָאה עטשרע סָאד .ןגיוצעג טָאה םיא סָאװ וצ סָאד ןריפ

 ןוא רעטרעװַאשזרַאפ ַא ,סעדייזירעטלע ענַײז ןופ עשורעי ַא ,רעצנַאּפ-ןכַאנק ןַײז

 ןיא ץענרע רענעפרָאװרַאפ ןוא רענעסעגרַאפ ַא ןניל ןרָאי עגנַאל ןופ רעטלמישרַאּפ
 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע יװ טכַײלגעגסױא ןוא םיא רע טָאה טקיניירעגסיוא ,לקניוװ ַא

 ,ןרָאסיכ ןסיורג א טָאה רעצנַאּפ רעד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה ףָאס םוצ רָאנ

 -עג עצייא ןַא ךיז טָאה רע ,רעבָא .עקּפעק עטעשָאּפ א רע טָאה ,רעוויק ַא טָאטשנָא
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 ;; לא

 "נַײא רעד טימ ןוא רעוויק ןבלַאה א טעװערטסַײמעגסױא רע טָאה ןָאטרַאק ןופ ;ןבעג

 "ןצסיוא יידעק ,סעמע .ןצנַאג ַא ןופ םיִנֲאּפ ַא ןעמוסַאב רע טָאה עקּפעק רעטסַאּפעג

 -סױרַא רע טָאה ,טינש ַא ןטלַאהוצסיוא קרַאטש גונעג רע זיא יצ רעוויק םעד ןווּורּפ

 ןיוש ןוא ,ּפעלק ייווצ םיא רעביא טגנַאלרעד ריא טימ טָאה ןוא דרעווש יד טּפַאכעג

 רעצנַאג ַא ןופ עינַאװערָאה ןייז טכַאמעג טשינוצ רע טָאה ּפַאלק ןטשרע םעד טימ

 "וק םעד טָאה רע גנירג יװ ןעוועג ןלעפעג טשינרָאג ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא םיא .ךָאוז

 רע טָאה ,רַאפעג רעד ןופ ןרעכיזרַאפ וצ ךיז יידעק ןוא ,ךעלציּפ ףַא טקַאהעצ רע

 ןוא ,קינייועניא ןופ סנזַײא טקעטשעגנַײרַא םיא ןיא טָאה ןוא םעַײנ א טכַאמענ

 טָאה טסולגעג טינ .טייקטסעפ ןַײז טימ טלעטשעגנדירפוצ ךיז רע טָאה םורַא ױזַא

 א רַאפ ןוא טוג רַאפ ןעמונעגנָא םיא טָאה רע ןוא ווּורּפ םעיינ ַא ןכַאמ םיא ךיז

 .סַאפנַײא ןַא טימ רעוויק םענַײּפ רָאנ זיב

 טָאה טַאהעג שטָאכ ןוא .דרעפ ןַײז םַא ןָאט קוק ַא ןעגנַאגעג רע זיא ךָאנרעד

 ןוא ,רעגָא סַאלענַאג יװ סעטַאל רעמ ןוא ןדליג ַא יו סעקַאטעיּפ רעמ ךיז ףַא סע

 -קעלַא ןעוועג ךַײלג טינ םיא וצ ןגיױא ענַײז ןיא זיא ,רענייב ןוא טיוה רע זיא ןעוועג

 .ַאקעיבַאב סדיס םעד ןוא לַאפעצוב סרעדנַאס

 יו) סורָאװ ,ןעמָאנ ַא םיא רַאפ ןטכַארטוצ ּףַא קעװַא םיא ַאב ןענַײז געט ריפ

 רעטיר ןטמירַאב ַאזַא ןופ דרעפ סָאד זַא ,טכער טשינ סע זיא (טכַאדעג ךיז טָאה םיא

 רע טָאה טלָאװעג ןוא ,ןעמָאנ ןטמירַאב ַא ןבָאה טשינ לָאז ,וצרעד דרעפ טוג ַאזַא ןוא

 רעדייא ןעוועג רעירפ זיא רע סָאװ ןגָאז סעדייא לָאז סָאװ ,ןעמָאנ אזַא ןסַאּפוצ םיא

 םע ןוא .טציא ןזיא רע סָאװ ןוא רעטיר-רעדנַאוװ ַא ןופ דרעפ סָאד ןרָאװעג זיא רע

 ךרעפ סָאד ךיוא לָאז ,רַאה רעד דנַאטש ןַײז טַײב סע בוא זַא ,טכער ץנַאג ןיא

 רַאפ טסַאּפ סע יװ ,קידעקַאנק ןוא טמירַאב רע לָאז ןַײז ןוא ,ןעמָאנ םעד ןטַײב סנַײז

 יד ךָאנ ןוא .ןעמונעג ךיז הַא ןיוש טָאה רע סָאװ ,ףורַאב םעַײנ ןוא גנַאר םעַײנ ןַײז

 -ַמֶאֹרֲא ,טקעמעגסיוא ,טלעטשעגסיוא ךעיומ ןיא ךיז ַאב טָאה רע סָאװ ,ןעמענ עֶלַא

 ןבילבעג םיא ַאב זיא ,טלעטשענפיוא רעדיוו ןוא ןפרָאװעצ ,ןבעגעגוצ ןוא ןעמונעג

 ךיז טָאה םיא יװ ,ןעמָאנ ַא ,עטנַאניסַאר ןבעג ןעמָאנ א עשטַאילק ןַײז לָאז רע

 ןעוועג רעירפ ןיא רע סָאװ ןופרעד טַײטַאב םעד טימ ןוא רעקידנעגנילק ַא ,טכַאדעג

 "וע יד ,זיא רע סָאװ סָאד ןרָאװעג זיא רע רעדייא ,עשטַאילק סלַא ,"ןיסָאר, םלַא

 ַאזַא ןוא ,דרעפ ןַײז ןבעגעג ןעמָאנ ַא .טלעוו רעד ןיא םעשטַאילק עלַא ןופ עטש

 ןוא ,עפוג ךיז רַאפ ןעמָאנ ַא ןטכַארטוצ ןעמונעג רע טָאה ,וצרעד ןעמָאנ ןקַאמשעג

 םיא ַאב זיא ףָאס םוצ ןוא ,טַײצ געט טכַא םיא ַאב ןעמונעגוצ רעדיוו טָאה סָאד

 -עמ יד ןבָאה ,טגָאזעג יו ,ןופרעד .טָאכיק ןָאד ןבעג ןעמָאנ א ךיז לָאז רע ןבילבעג

 טָאה עמָאטסימ זַא ,ןעגנורדעג עטכישעג רעקידסעמע רעייז רעקיזָאד רעד ןֹופ םירבַאכ

 רָאנ .ןגָאז טסולגעג ךיז טָאה ערעדנַא יו ,ַאדַאסעק טינ ןוא ַאדַאכיק ןסייהעג רע

 סָאװ ,,ןעוועג גונעג טינ זיא םידַאמַא ןשידלעה .םעד זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו

 ןעמָאנ םעד ןבעגעגוצ ךָאנ ךיז טָאה רע רָאנ ,סידַאמַא טעשָאּפ ןסייהעג טָאה רע



 ךיז רע טָאה ןפודעג ןוא ,ןכַאמ וצ טמירַאב ייז יידעק ,ענידעמ ןוא םייה ןַײז ןופ
 ןבעגוצוצ ,רעטיר רעסעמע ןַא יו ,טרעגַאב רע ךיוא טָאה ,א?וָאג ןופ סידַאמַא םורעד
 -נַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד ןפור ךיז ןוא ענידעמ ןַײז ןופ ןעמָאנ םעד ןעמָאנ ןַײז וצ
 םַאטש ןַײז ןפורעגסיוא ךיוח ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יו ,רע טָאה טימרעד ןוא ,אשטי
 .ןעמָאנַײב ַא רַאפ ךיז ןעמענ וצ יז דעװַאק םעד ןָאטעגנָא ריא ןוא םייה ןַײז ןוא

 ןבעגעג ןעמָאנ 8 ,רעוויק ַא עקּפעק רעד ןופ טכַאמעג ,רעצנַאּפ ןַײז טצוּפעגּפָא || |

 -עג קנַאדעג ןפַא םיא זיא ,ןעמָאנ ַא טימ ןעזַאב ךיוא ןיילַא ךיז ןוא דרעפ ןַײז

 םורָאװ .ןבילוצנַײא ךיז ריא ןיא ,ןכוזוצפיוא עמַאד ַא רָאנ טלעפ םיא זַא ,ןעמוק

 ַא יו ןוא רעטע?ב ןָא ןוא סערייּפ ןָא םיוב ַא יו זיא ,סעביל-.ָא רעטיר-דעדנַאװ ַא

 רַאפ ,ןפערטנָא ךימ לעװ ךיא ביוא :ךיז רע טָאה טכַארטענ .עמַאשענ א ןֶא ףוג

 .טריסַאּפ סָאד יװ ,זיר ַא סעּפע טימ ,לזַאמ ןייש ןיַײמ .רַאפ רעדָא דניז עסיורנ ענַײמ

 - ףֵא רעדַא ןגײלקעװַא ּפַאלק ןייא טימ םיא לעוװ .ךיא ןוא ,רעטיר-רעדנַאװ טימ טּפָא

 -קעװַא םיא לע ןוא ןעמוקַײב ףָאסלָאקּפָאס םיא לע ךיא רעדָא ,ןטלַאּפשעצ ןעייווצ

 רע ןקישוצ םיא ןעמעוו וצ טָאה ןעמ ןעוו טוג טשינ ןעד סע זיא ,סיפ ענַײמ וצ ןגייל

 ריא עָאנכַאה ןוא טעבעג טימ ןוא עמַאד רעסיז ןַײמ רַאפ ןעינק ןוא ןײגנַײרַא לָאז

 -ַאמ לודניא םענופ רַאה ,ַארבמַאילוקַארַאק זיר רעד ןיב ,עטנרַאה ןַײמ ,ךיא , ;ןגָאז

 זיב .לָאמנייק םעד ןופ רעטגיזַאב ַא טכַאלש רעשילרעטסיוא ןַא ןיא ,אינַארדניל

 .סָאװ ,אשטנַאמ ַא7 ןופ טָאכיק ןָאד רעטיר ןטבילעגנסיוא טשינ קירעהעג יוװ טציא

 טייקידריווכיוה רעַײא יידעק ,טייקידענעג רעַײא רַאפ ןלעטש ךיז טקישעג ךימ טָאה

 - יי ?"טלעפענ ךַײא יוװ ןעניד רימ טימ ךיז לאו

 ןטלַאהעֶגּפָא טָאה רע ןעוו ,רעטיר- ןווַארב רעזדנוא טָאה סָאד טיירפעג יװ .,ָא |

 ןוא !עמַאד ןַײז ןפורוצנָא ןעמעוו ןענופעג טָאה רע ןעוו ,רעמכָאנ ,ןוא עדער יד טָא

 -עג ןיא ,םענַײז ןופ טַײװ טשינ ףרָאד ַא ןיא :ױזַא ,טנכער ןעמ יוװ ,סע זיא ןעוועג

 .טַײצ א ךיא ןיא ןיא רע סָאװ ,דיומ ענשַאּפערָאה עשביה ץנַאנ א ןעוועג טסעוו

 :טסוװעג טשינ קעל א ןופרעד טָאה ,ךיז טײטשרַאפ ,יז שטָאכ ,טבילרַאפ ןעוועג גנַאל
 םסַאּפ ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יו ,ריא ןוא ,ָאסנערָאל ַאסנָאדלַא יז ןעמ טָאה ןפורעג

 ,ןעמָאנ א ריא רַאפ רע טָאה טכוזעג .ןעקנַאדעג ענייז ןופ עטנרַאה ןפורוצנָא סע

 ןעמענ יד וצ געוו ןפַא ןַײז ךיוא לָאז ןוא םענַײז ןופ טקורעג טַײװ טשינ ןַײז לָאז סָאװ

 -יצלוד ןפורוצנָא יז םיא .זיא ןלַאפעגנַײא ןוא ,,ןעמַאדדןַארג ןוא סנסעצנירּפ יד ןופ

 א .ָאסָאבָאט ףרָאד םעד ןופ יז טָאה טמַאטשעג סעמכַאמ ,ָאסָאבָאט ןופ .ַאענ

 ןוא רעשילרעטסיוא ןַא ןוא רעקידוועגנילק ַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא- יו ,ןעמָאנ
 ןכַאז ענַיז ןוא ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעמענ ערעדנַא עלַא יו ,טײטַאב ַא טימ

 י | | - , .ןבענעג



 לטיּפַאק רעטייווצ

 ןָאד ךעױמ-לַאב רעד סָאװ ,רָאפסױרַא ןטשרע םעד ןגעוװ ךיז טדער סע ּווװ

 | .םייח ןַײז ןופ טכַאמעג טָאה טָאכיק |

 .-ּמִא טלָאװעג טשינ רעגנעל רע טָאה ,סענָאכַאה עלַא יד טימ ךיז טקיטרַאפענּפ 8

 -יטעּפשרַאפ ןַײז םיא טָאה טנָאיעג ,רָאװ ַא קנַאדעג ןַײז ןופ ןכַאמ סָאד ןעיצ 9

 סָאװו ,טלעוו רעד סיוא רע טלעפ ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יוװ ,ריא בילוצ סָאװ ,גנוק

 סעדווירק ,ןכַאמטכערוצ עיידעב טָאה רע סָאװ ,ריא ןיא סעלװַא יד ןענַײז ריש א ןָא

 -ןצּפָא ריקליוו ,ןקיטיגרַאֿפ וצ ןטכערמוא .,ןכיילגוצסיוא ןטייקמורק ,ןעמענוצנָא ךיז

 סָאװ ןסיוו טשינ לָאז םָאדִא ןעב ןייק זַא ,ױזַא ןוא .ןטלעגרַאפ וצ סעוויוכ ןוא ןפַאש

 ןגרָאמירפ ַא ןיא רע טָאה ,ןקרעמ טשינ םיא לָאז רענייק ןוא ןָאט וצ עיידעב טָאה רע

 ,רעצנַאּפ-כָאנק םעד ךיז ףֵא ןנױצעגפױרַא (גָאטרעמוז ןסייה א ןופ ןינַאב םעניא)

 ןפַא רעוויק ןטכירעגסיוא-םירָא ןַײז ןָאטעגנָא ,עטנַאניסָאר ןַײז ףֵא טצעזעגפיוא ךיז

 -רעטניה רעד ךרוד ןוא זיּפש ןַײז ןעמונעג ,דליש םעניא טנַאה יד ןָאטעגנַײרַא ,ּפָאק

 ,טייקנדירפוצ ןווא דיירפ סיורג טימ דלעפ ןפַא סיורַא רע זיא ,ףיוה-רעניה ַא ןופ ריט

 םענַײּפ ןַײז רַאפ בייהנָא םעד ןכַאמ וצ ןבעגעגנַײא גנירג ױזַא ךיז טָאה םיא סָאװ

 ַא ןלַאפַאב םיא זיא ,דלעפ ןעַײרפ ןפַא ןעזרעד ךיז טָאה רע רעבָא רָאנ יו .שטנּוװ

 םעד בילוצ טקַאהעגּפָא טשינ ריש טָאה רע זַא ,ךעלקערש ױזַא ,קנַאדעג רעכעלקערש

 רע זַא ,ךיז רע טָאה טנַאמרעד .ןעמונעגריפ טָאה רע סָאװ סָאד בייהנֶא עמַאס םַאב

 רָאט ןוא טינ רע ןעק ,םוטרעטיר םענופ ןצעזעג יד טיול ,ןוא ןריווושעגנַײא טשינ זיא

 טעו רע עליפַא ןוא .רעטיר םוש ןייק ןגעקַא טנעה יד ןיא רעוועג סָאד ןעמענ טשינ

 ,רעוועג סַײװ זיולב ןנָארט ,רעטיר רעשירפ ַא יוװ ,רע זומ ,ןריוװשעגנַײא ןַײז ןיוש

 טומ ןוא ימ ןַײז טימ ןבָאה טשינ סָאד טעװ רע זיב ,דליש ןַײז ףַא ןכיײצּפָא ןַא ןָא

 סעמכַאמ רָאנ .עייד רעד ןיא ןָאטעג ?קַאוװו .א םיא ןבָאה ןעקנַאדעג יד טָא .טנידרַאפ
 וועשַאיעמ ךיז רע טָאה ,קנַאדענ ןרעדנַא ןדעי ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא ןעָאניש ןַײז

 ןיא ןעמוק םיא טעוװ סָאװ ,ןטסעב ןטשרע םעד ןופ ןרעוושנַײא ןזָאל וצ ךיז ןעוועג

 -עג טָאה רע יו ,ןָאטעג ױזַא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ךַאס ַא ןופ ?יּפשַײב ןפא ,געוו

 סַײװ ךעַײש סָאװ .טּפַאכרַאפ יױזַא םיא ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר יד ןיא טנעיילעג טסעוו

 טַײצ טעװ רע רָאנ יוװ ,ןרעַײשסיױוא סָאד רע טעװ ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,רעוועג

 ךיז רע טָאה טימרעד ןוא .ןילעמרעה ןופ רעסַײװ ךָאנ ןַײז לָאז סָאד זַא ױזַא ,ןבָאה
 -ענ ךיז טָאה דרעפ ןַײז סָאװ געוו םעד ,גָעוו ןַײז ןטירעג רעטַײװ זיא ןוא טקיּורַאב

 -ןַײא רעד ןופ ךעיוק רעד טײטשַאב ,טנכערענ טָאה רע יװ ,ןירעד םורָאװ ,טסולנ

 .שינעלעטש

 וצ טדערעג טָאה ןוא רעלעטשנַײא רעַײנ לגָאּפש רעזדנוא ױזַא ךיז זיא ןטירעג

 רעד ףַא ןוא ןעמוק טעװ טַײצ יד ןעוו זַא ,קעּפוסעמ רָאג סע זיא רעװ :ןיילַא ךיז

 ,םיסַײמ עטמירַאב ענַײמ ןופ עטכישעג ערָאװ יד ןזַײװַאב ךיז טעװ ןַײש רעקיטכיל
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 ןטשרע ןַײמ ןבַײרשַאב ױזַא טָא ,ןבַײרשרַאפ ייז טעוװ סָאװ רעטנרעלעג רעד טעוװ

 רעד רעביא טָאה ןָאלַאּפַא רעדנַאלב רעד רָאנ יו, :ןגרָאמירפ ןקיטנַײה רָאּפסױרַא

 -בכערּפ ענַײז ןופ ןטיוצ ענרעדליג יד ןגיוצענסיוא דרע רעטײרּפשעצ ןוא רעטיירב

 -ניצ-ןפרַאה ערעייז טימ ךעלענייפ עקיברַאפליפ עניילק יד רָאנ יוװ ןוא ןקָאל עקיט

 ןעמוקנא סָאד טסירגַאב עינָאמרַאה רעקידנסילפ-קינָאה ןוא רעסיז טימ ןבָאה ךעלעג

 ןופ טעב עכייוו סָאד טזָאלרַאפ טשרע טָאה סָאװ ,טיורנגרָאמ רעוועזָאר רעד ןופ

 ןוא ןריט יד ךרוד עכעלברַאטש יד רַאפ ןזיװַאב ךיז ןוא ןַאמ ןקיטכיזרעפייא ריא

 טָאכיק ןָאד רעטיר רעטמירַאב רעד טָאה ,טנָאזירָאה רעשטנַאמ ַאל םענופ רעטצנעפ

 -ַאב ןַײז ףֵא טצעזענפיוא ךיז ,ענערעּפ ענסַאּפעטסוּפ יד טזָאלרַאפ ַאשטנַאמ ַאל ןופ

 ןטנַאקַאב ןוא ןטלַא םעד רעביא ןטַײר טזָאלעג ךיז ןוא עטנַאניסָאר דרעּפ ןטמיר

 ךָאנ ןוא ,(דלעפ םעד רעביא ןסעמע ןַא טימ רע זיא ןטירעג ןוא) ."דלעפ-לעיטנַאמ |

 :טגָאזעג רע טָאה

 סע ןעו ,ןַײז סָאד טעוו טרעדנוהרָאי רעכעלקילג ַא ןוא רָאד רעכעלקילג ַא,

 ןענַײז סָאװ ,םיסַײמ עשירלעה ענַײמ ןעמוקסיורַא ןַײש רעקיטכיל רעד ףַא ןלעוו

 ףֵא ןוא טקַאהעגסױא ןייטשלמרימ ןיא ,טצירקענסיוא זדנַארב ןיא ןַײז וצ טרעוו

 -ַאכעמ רעטנרעלענ ,וד ,ָא !טפנוקוצ רעד רַאפ קנעדנָא םוצ טלָאמענסיױא ןעלווַָאט

 רעד ןַײז וצ ?ריונ רעד ןלאפסיוא טעוװ ריד ּףַא סָאװ ,ןַײז טינ טסלָאז וד רעוו ,ףעש

 ןַײמ טשינ סעגרַאפ ךיד טעב ךיא !עטכישעג רעשילרעטסיוא רעד ןופ רעקינָארכ

 ."ןגעטש ןוא ןנעוו ענוימ עלַא ףֶא םענַײמ רעװַאכ ןקיבייא םעד ,עטנַאניסָאר ןווַָארב

 -רַאפ ןעוועג ןסעמע ןַא טימ טלָאװ רע יו ןדייר ןעמונעג רעדיוו רע טָאה דלַאב

 :טביל

 ריא טָאה ףיט !ןצרַאה םענעגנַאפענ ןַײמ ןופ עטנרַאה ,אשעניצלוד ןסעצנירּפ ,ָא ,

 .רעגנערטש טימ ןוא טקישעגקעװַא ךיז ןופ ךימ טָאה ריא סָאװ טקידיילַאב ךימ

 ,עטנרַאה ,ךַײא טעב ךיא .טייקנייש רעַײא רַאפ ךיז ןזַײװ וצ טינ ןלױמַאב רימ עזנור

 רעַײא רַאפ ױזַא ךיז טקינַײּפ סָאװ ,ןצרַאה ןטעטנעּפעג םעד ףַא ךַײא טנַאמרעד

 ."עביל

 רע טָאה עטנעײלעגסױרַא רעכיב יד ןופ ןטייקשיראנ ענױזַא ךָאנ ןוא יד טָא

 -עגכָאנ ןשאל רעייז טנעקעג טָאה רע טַײוװ יו ןוא טעליצענפיוא לרינש א ףַא יו
 יד םיא רעביא ןיא לענש ױזַא ןוא ךעלעמַאּפ ױזַא םורעד רע זיא ןטירעג .טכַאמ

 ןצֿלָאמשעצ ןריהעג יד ןעוועג םיא טלָאװ יז זַא ,ןערב ַאזַא טימ ןוא ןעגנַאנעגפיוא ןוז

 טינ ןיא םיא טימ ןוא גָאט ןצנַאג םעד טַאמיק רע זיא ןטירעג .ייז טָאה רע ןעוו

 ,טרעגרעעג םיא טָאה סָאד ןוא ,ןלייצרעד וצ ןַײז טרעוו לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייס ןעשעג

 יד םיא ףַא ןוורּפסױא ןוא ןפערטוצנא ןצימע דלַאב רע טָאה טרענַאב סעמכַאמ

 | .םערָא ןקרַאמש ןַײז ןופ טכַאמ

 טריסַאּפ טָאה ?גנארעג רעטשרע ןַײז זַא ,ןטלַאה סָאװ , םירבַאכעמ ןַארַאפ

 ןיא רימ קילדעוו רָאנ ,ןלימטניוו יד טימ זַא ,ןעניימ ערעדנַא ,ןפַאה רעסיּפַאל םענוא |
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 ײרךַאפ ןענופעג בָאה ךיא .סָאװ םעד טיול ןוא ,ןסיוורעד וצ ןגעוורעד ךיז ןעגנולענ

 -רַאפ ןוא גָאט ןצנַאנ םעד ןטירעג רע טָאה ,ַאשטנַאמ אל ןופ ןלַאנַא יד ןיא ןבירש

 .קירעגנוה טיוט ןוא טרעטַאמראפ ןעוועג ןיילַא רע ןוא דרעפ ןַײז ןיוש זיא וצ-טכַאנ

 טנַאנ ץעגרע סָאלש ַא טינ ךיז טזַײװ יצ ןטַײז עלַא ףא ױזַא טקוקעג טָאה רע יוװ ןוא

 "נוה ןַײז ןליטש ןוא ןקיטכענוצרעביא ווו ,רעכעטסַאּפ טימ עדַאטס ַא סעּפע רעֶדָא

 ,עמשטערק ַא געוו םענופ טַײװ טשינ ןעזרעד רע טָאה ,ןשינעפרעדַאב ענַײז ןוא רעג

 לבייה םוצ רָאנ ,רעיוט ריא וצ טשינ םיא טריפ סָאװ ,ןעזרעד ןרעטש א טלָאװ רע יו

 ,סנטַײצַאב רע זיא ןעמוקעגנָא ןוא טלַײאעגרעטנוא ךיז טָאה רע .גנוזיילרעד ןַײז ןופ

 .ןצעז ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוז יד ןעוו

 ןעמ סָאװ יד ןופ ,ןעיורפ עגנוי ייווצ ןענַאטשעג ריט רעד רַאפ ןענַײז דָארג |

 ןבָאה סָאװ ,סעלָאגעלַאב טימ ייז ןענַײז ןרָאּפעג ןוא ,"עיטרַאּפ רעד ןופ ; ייז טּפור

 -?גנארעג רעזדנוא סָאװ ץְלַא סעמכַאמ ןוא .טכַאנַאב ףֵַא טלעטשענּפָא טרָאד ךיז

 ןעמוקעגסיוא םיא ַאב זיא ,םלעטשעגרָאפ ךיז רעדָא ןעזעג ,טכַארטעג טָאה רעכוז

 וַא ,טכַאהעג דלַאב םיא ךיז טָאה ,טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב יד ןיא יו .ױזַא

 "ליז ןקיצנַאלג ןופ ןציּפש ןוא סמערוט ריפ ענַײז טימ סָאלש א זיא עמשטערק יד

 עלַא יד טימ ןבָארג רעפיט רעד ןוא קירב יד עליפַא טינ םיא טלעפ סע ןוא ,רעב

 עמשטערק רעד וצ רע טָאה ןטירעג ,ןלָאמענ ןרעוו רעסעלש ןימ רעד יװ ,ןכַאז ןביז

 רעד ןופ ךעלַאהעמ ןצרוק א ףַא ןוא (סָאלש א זיא'ס טכַאדעג ךיז טָאה םיא סָאװ)

 טעּפע טרָאװענּפָא טָאה ןוא ןטלַאהעגנַײא סעצייל יד ןעטנַאניסָאר ןַײז רע טָאה ריט

 ןסיוו וצ טייּפמַָארט א טימ ןוא רענייצ-םערוט יד ןשיוצ ןזַײװַאב ךיז לָאז קילרַאק ַא

 :יסָאר ןוא ךיז טמַאז ןעמ ןעזענ טָאה רע זַא רָאנ .ןעמוקעג ןיא רעטיר א זַא ,ןבעג

 רעד וצ רעטנענ ןטירעגוצ רע זיא ,ןַײרַא לַאטש ןיא רעכיג סָאװ ךיז טלַײא עטנַאנ

 ןוא ,ןענַאטשעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןדיומ עקיטסול יד ןעזרעד טָאה ןוא עמשטערק
 עזעיצַארג רעדָא ןעיורפגנוי ענייש ייווצ ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ןגיוא ענַײז ןיא סָאװ

 | | .ריט-סָאלְש רעד רַאפ ךיז ןלַײװרַאפ סָאװ ,ןעמַאד

 ןופ ןבירטראפ טָאה סָאװ ,ךעטסַאּפ- םירייזַאכ א זַא ,דָארג ךיז טָאה טכַאמעג

 רימ ריא טלָאז ,ייז ןעמ טפור ױזַא סָאװ) םירייזַאכ עדַאטס ַא עינרעטס רעד ןשיווצ

 ךיז יז ןעמוק ןכייצ םעד ףַא סָאװ ,ןרָאה ַא ןיא ןָאטעג ףַײפ א טָאה ,(ןַײז לביומ

 ךיז טָאה םיא סָאװ סָאד ,טלעטשעגרָאפ טָאכיק ןָאד ךיז טָאה דלַאב ןוא ,ףיונוצ

 זיא ןטירעגוצ ןוא .ןעמוקנָא ןַײז ןגעוו ןסיוו וצ טיג קילרַאק ַא סעּפע זַא ,טלָאװעג

 סָאװ ,ןעמַאד יד וצ ןוא עמשטערק רעד וצ עָאנַאה רעקידענושעמ א טימ םורעד רע

 יז ןבָאה ,רליש ןוא זיּפש טימ ,ליבצנַאמ ןטרעצנַאּפעג םעד ןעזרעד ןבָאה ייז זַא

 ןופ טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ .עמשטערק ןיא ןּפַאכנַײרַא טלָאװעג ענעקָארשרעד ךיז

 | -עגּפױרַא םורעד טָאה רע ןוא ,עריומ ןבָאה ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ ןפיולטנַא רעייז

 ןטבױטשרַאפ ןוא םענעקורט ןטקעדעגּפָא ןַא טימ ןוא קעשַאד םענעריּפַאּפ ןַײז ןגיוצ

 :טגָאזעג ױזַא ַײז וצ ןשָאל ןכעלטימעג ןוא ענימ רעכעלפעה ַא טימ רע טָאה ,םינָאֿפ

 .םעּפע רַאפ ןבָאה עריומ טשינ ןוא ןפיולטנא טשינ ןטייקידענעג ערעַײא ןלָאז --- - |

 ת--= 44(} ----



 טינ ןוא עוועט ןַײמ ןיא טינ זיא סָאד םורָאװ ,טַײז ןַײמ ןופ טייקידנעטשנָא טינ ַא

 טינ עדַאװַא ןוא םענייס טינ סע ֹוט ךיא ,גנַאר ןשירעטיר ןַײמ רַאפ טסַאּפ סע

 | .גנומענַאב רעַײא ןופ סָאד טעז ןעמ יו ,סנלַײרּפ עקידריווכיוה ענױזַא

 ,םינָאּפ סָאד םיא ַאב טכוזעג ןגיוא יד טימ ןוא טקוקעגנָא םיא ןבָאה ןדיומ יד
 רע זַא ,ייז ןבָאה טרעהרעד רָאֹנ .טלעטשרַאפ טָאה קעשַאד רעטסיוװ רעד סָאװ

 טנעקעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,ךַאפ רעייז ןופ ץוכימ זיא סָאד סָאװ ,סנלַײרּפ ייז טפור

 טזומעג טָאה טָאכיק ןָאד זַא ,ױזַא ייז ןבָאה טכַאפעג ןוא ,רעטכעלעג ןופ ןטלַאהניַײא

 | יב ;ןגָאז ייז ןוא ייז וצ רעטנענ ןטַײרוצ

 רעדעי ןופ זיא שירַאנ ןוא ןעיורפ ענייש רַאפ טוג זיא סָאמ ַא טימ ץלַא -- =
 רעדָא ,ןרעגרע ךַײא ?יוװ ךיא לַײװ טינ ךַײא סָאד גָאז ךיא רָאנ ,ןכַאל וצ טייקיניילק

 .ןעניד וצ ךַײא זיא שטנּוװ ןַײמ ,םינָאּפ רעיוז ַא ןלעטשנָא טלָאז ריא ?יוו ךיא

 -סיוא ןַײז ןוא ,רענענַאטשרַאפ טינ ַא ןעמַאד יד ןופ ,ןשָאל סרעטיר רעזדנוא

 םיא ַאב ןוא ןפורעגסױרַא רעטכעלעג רעמכָאנ ייז ַאב ןבָאה ,טלַאטשעג עשילרעט

 קילבנגיוא םעד ןיא ןעוו ןעגנַאגרַאפ טַײװ ץנַאג טלָאװ סע ןוא ,סורדרַאפ רעמכָאנ

 ַא רעייז ןעוועג רע זיא ,טייקטעפ סיורג רַאפ .רעמשטערק רעד סױרַא טשינ טמוק

 עטנּפָאװַאב ַא ,טלאטשענ ענעסקַאװעגרעביא יד ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,רעכע?דירפ

 ןוא דליש םעד טימ זיּפש יד ,ןַאּפשעג םעד --- רֶאֹּפ רעד וצ טינ ןעַײזיילק טימ

 יד טימ ןכַאלוצטימ ןגעקרעד טָאהעג טינ רע טָאה -- טעסרָאנ םענרעזַײא םעֶד

 עלַא יד טימ עניכַאמ רעצנַאג רעד רַאפ רענעקָארשרעד ַא םעמעעב ,רָאנ .םִיֿלַײרּפ
 ןוא ךעלפעה םיא וצ ןדייר טכַאמעגּפָא ךיז ַאב רע טָאה ,םירישכַאמ עשירענלעז
 -י יי :טנַאזעג ױזַא םיא טָאה רע

 ַא ןכַײלנטסעד .,עינַאסכא ןַא טכוז ,רעטיר רַאה ,טייקידענעג רעייא ביוא ---

 סָאד ץלַא רָאנ ,עצמינעב טשינ ןימ םעד ןופ עמשטערק ןיא רימ ַאב זיא ,רענעלטכַאנ

 .עפעשעב ןנירק רימ ַאב ריא טנעק עקירעביא

 סָאװ --- רעעזפיוא-סָאלש םעד ןּופ עָאנכַאה יד ןעזעג טָאה טָאכיק ןָאד זַא ןוא

 -עג רע טָאה ,עמשטערק ןַײז ןוא רעמשטערק םעד טכַארטַאב רע טָאה םענױזַא רַאפ

 | יה :טרעמטנע

 םורָאו ,זיא טינ סָאװ גונענ זיא ירעכַאפעמסַאל רַאה ,ןנעוו טענַײמ ---

 .רעטַײװ ױזַא ןוא ,טכעפעג סָאד ור ןַײמ ,רעוועג סָאד זיא גנוריצ ןַײמ

 רע סעטכַאמ ,רענַאולעטסַאק םיא טפור רע זַא ,רעמשטערק רעד טָאה .טניימעג - - |

 -ןלַאדנַא .ןַא .רָאג .זיא רע ןוא ,םיװָאנַאג .רעיליטסַאק .יד ןופ םענייא רַאפ םיא טלַאה

 טשינ ןוא סוקַאק יו וװענַאג רעקינייוו טשינ ,סעגערב רעקולנַאס יד ןופ טמוק ןוא רעיז

 יױזַא םיא טָאה רע ןוא ,גנוי-סערָאשעמ רעדָא טנעדוטס רעדעי יוװ ןבירעג רעקינייוו

 | יי ר : | :טרעפטנעעג

 ךַארּפש יד .ךיוא יט ,רעעזפיואיסָאלש רעדָא רַאה:סָאלש שינַאּפש ןיא טניימ ַאנַאילעטסַאק (*

 .עינַאּפש ןיא ןצניװַארּפ עלַארטנעצ יד ןופ רעניֹוװַאב יד ןוא
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 ןזרלעפ עטרַאה ןענַײז טייקידענעג רעַײא ןופ ןטעב יד זַא ,ןופרעד קיטנעק --
 -ּפָא ליֹוװ ץנַאג ָאד ריא טגעמ ,ױזַא ביוא ןוא .ןכַאװ רעקידנעטש ףָאלש רעַײא ןוא

 ןוא טייהנגעלעג א ןבָאה ריא טנעק טלעצעג םעד ןיא זַא ,רעכיז טַײז ןוא ,ןטערט
 ,טכַאנ א ענייא טסעומש רעוו ,רָאי ץנַאג א ןפָאלש וצ םינ ןטייהנגעלעג עקַאט

 ןָאד עינמערטס יד ןטלַאהעגוצ ןיוש רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ ןוא

 ןצנַאנ םעד טָאה סָאװ שטנעמ ַא יװ ,טייקירעווש ןוא ימ סיורג טימ ןוא ,ןטָאכיק

 .ןכָארקענּפָארַא דרעפ םענופ רעטיר רעד ןיא ,טסַאפעג גָאט

 סָאד ןטיהּפָא טוג םיא לָאז רע רעטיב-טסַאג םעד ףעקייט רע טָאה טגָאזעגנָא

 נעד .טלעו רעד הַא טיורב ןסעגעג ןעוו טָאה סָאװ ,ץעפייכ ןטסעב םעד ,דרעפ

 אזא םינ טַײװ זיא רע זַא ,ןעזעג טָאה ןוא ןָאטעג קוק ַא םיא ףַא טָאה רעמשטערק

 רע יוװ דלַאב ןוא ,ןופרעד טפלעה א טינ עליפַא ןוא טגָאז טָאכיק ןָאד יו ,עיצעמ

 -ַאב טסַאג רעד סָאװ ןעז ןעמוקענקירוצ רע ןיא ,לַאטש ןיא טריפענּפָא םיא טָאה

 --- טסַאג םעד טימ ןרָאװעג שימייה טאהעג ןיוש ןענַײז סָאװ --- סנלַײרפ יד .טלעפ

 ןעמונעגּפָארַא טָאהעג ןיוש ןבָאה ייז .רעצנַאּפ םעד ןָאטסיױא ןפלָאהעג םיא ןבָאה

 טשינ םיא ייז ןבָאה ןפיומושעב רָאנ ,לקעד-ןקור סָאד ןוא לקעד-טסורב סָאד םיא ַאב

 -לזַאמילש םעד םיא ןָאטסױא טינ ןוא עקשינעמ עטברַאקעג יד ןעיליּפשּפָא טנעקעג
 -ַאב ייז טָאה ןעמ ןוא סעגנעטס ענירג טימ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,רעוויק ןקיד

 טָאה רע רָאנ .ןעוועג ךעלנעמ טשינ זיא ייז ןּפינקּפָא סעמבַאמ ,ןדיַײנשרעביא טפרַאד

 .ןיא ןעוועג ןוא טכַאנ עצנַאג יד רעוויק םעניא רע זיא ןבילברַאפ ןוא טזָאלרעד טשינ

 -עג רָאנ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,טלַאטשעג עטסקיסַאּפש ןוא עטסקידענושעמ יד רע

 ןוא ןעיורפ עוװועשַאכ עקיזָאד יד ןעוו ,םיא ןָאטסיוא ןסייעב ןוא .ןלעטשרָאפ טנעק

 םיא םורַא ןעגנַאגעגמוא ןענַײז ,טלעטשעגרָאפ ייז ךיז טָאה רע יוװ ,ןעמַאד-סָאלש

 :טגָאזעג ייז קיסַאּפש ןוא טנַאלַאג רעייז רע טָאה ,ףיוא ןוא ּפָא

 טניוװעג טשינ ןענַײז רעטיר --

 ,ןענידַאב ייז ןלָאז ןעמַאד

 טאכיק ןַאד רעטיר םעד יו

 ;ןענישרעד ףרָאד ןופ זיא רע ןעוו

 טלייהעג םיא ןבָאה סנלַײרּפ

 /.ןעניסאר ןַײז סנסעצנירּפ ןוא

 -ַאנ ןַײמ ןוא ,דרעפ ןַײמ ןעמ טפור ןעמַאד ענַײמ ,ױזַא םורָאװ ,ןעטנַאניסָאר רעדָא
 ןבענסיוא ןלעװ טינ ךימ טלָאװ ךיא שטָאכ .ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד זיא ןעמ

 רעַײא ןופ ןוא טסניד רעַײא וצ םיסַײמ עשידלעה ענַײמ ןבעגסיוא ןלעוו ךימ זיב

 ןטלַא םעד טייהנגעלעג רעקיטציא רעד וצ ןסַאּפוצוצ גנַארד רעד זיא ,ןגעוו עוויוט

 טַײצ רעד רַאפ ךַײא טלָאז ריא עביס יד ןעוועג ,טָארעסנַאל רעטיר םענופ סנַאמָאר

 ןטפַאשרעה ערעַײא ןעו טַײצ יד ןעמוק ךָאנ טעװ סע רָאנ .ןעמָאנ ןַײמ ןסיוורעד

 טעװ םערָא ןַײמ ןופ טייקרַאטש יד ןוא ןכרָאהעג לעװ ךיא ןוא ןלעפַאב רימ ןלעוו

 .ןעניד וצ ךַײא רעגַאב ןַײמ ןזַײװַאב
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 ןבָאה ,סעצילעמ עניוזַא ןרעה וצ ןעוועג טניוװעג טשינ ןענַײז סָאװ ,ןדיומ יד

 .ןסע סעּפע רע ל?יוו יצ טגערפעג רָאנ םיא ןבָאה ייז .טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ַא

 -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- זיא טינ סָאװ ןסענעג טלָאװ ךיא ---

 .ןעמוקענצונוצ טוג רימ סע טלָאװ ,ןיימ ךיא יוװ םורָאוו

 יו ןעוועג טשינ רעמ זיא עמשטערק ןיא ןוא קיטַײרפ ןעוועג טלָאמעד זיא דָארג
 ןיא ןוא ָאכעדַאבַא ייז ןעמ טפור עיליטסַאק ןיא סָאװ יד ןופ ,שיפ סעיצרָאּפ עכעלטע

 ערעדנַא ךָאנ ןיא ןוא ָאילידַארוק סעמיוקעמ ערעדנַא ןיא ,ָאַאלַאקַאב עיזולַאדנַא

 ןייק סעמכאמ ,אלעושטורט רע ליו רעשפע םיא ןעמ טָאה טנערפעג .ַאלעושטורט

 .ָאטשינ טציא ןענויז שיפ ערעדנַא

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ךַאס ַא ריא טָאה סַאלעושטורט יו יױזַא ---

 ,סיוא רימ אב טמוק סָאד םורָאװ ;ַאשטורט ַא רענייא רַאפ ןעניד רימ ייז ןענעק ---

 זַא ,טַארפיב .קיטשרעבליז ןייא רַאפ ץנימ ןדלינ טכַא ןבעגעג רימ טלָאװ ןעמ יוװ

 ןגעקַא עלעגיצ יו ןוא סנרעדניר ןגעקַא סנרעבלעק יװ זיא ,ךעלגעמ ,סַאלעושטורט

 ימ יד זיא רעווש םורָאװ ,טננַאלרעד ,ןַײז טשינ לָאז סָאד סָאװ רָאנ .שיילפ-ןּפַאצ

 .טקיטעזעג טשינ זיא ןנָאמ רעד ןעוו ,ןפָאװ יד ןופ טסַאל ןוא

 -רעד ןוא ,רעליק - ּוװ ,ריט רעד ַאב שיט םעד םיא ןעמ טָאה טיירגעג
 -עגּפָא רעגרע ךָאנ ןוא עטקייוועגסיוא טכעלש עינַאסכַאלַאב רעד םיא טָאה טגנַאק

 עג רָאנ ,רעצנַאּפ ןַײז יו ןצרַאװש ןוא ןקיטיוק ַאזַא ,טיורב ןוא שיפ-ץלַאז עטכָאק

 ןפָא רע טָאה ןגָארטעג יו ױזַא םורָאװ ,ןסעגעג טָאה רע יװ ןכַאל םוצ זיא ןעוו

 -נײרַא טנעקעג טשינ רע טָאה ,קעשאד םענעגיוצעגפיורַא םעד טימ רעוויק םעד ּפָאק

 םיא רַאפ טזומענ סָאד טָאה ןעמַאד ענעי ןופ ענייא ןוא ליומ ןיא ןסיב םעד ןגייל

 ךיוא טלָאװ סָאד ןוא ,ןבעג טנעקעג טשינ ױזַא םיא ןעמ טָאה רעבָא ןעקנירט .ןָאט

 -עשט ַא טרעיובעגכרוד טָאה סָאװ ,רעמשטערק רעד טינ ןעוו ,ןעוועג ךעלנעמ טשינ

 ןסָאגעג קע ןטייווצ םעד ךרוד ןוא ?ליומ ןיא קע ןייא טקעטשעגנַײרַא םיא ןוא ?טעד

 /םעגנעטס יד ןדַײנשעצ טינ יבא ,ביל רַאפ ץלַא סע רע טָאה ןעמונעגנָא ןוא .ןַײוװ

 רערירטסַאק ַא עמשטערק רעד וצ ןעמוקעגוצ ךָארנ זיא עסיַײמ סייעב .רעוויק םענופ

 ןטערעשט ןַײז ףַא ןָאטעג ףַײּפ ַא לָאמ ףניפ רעדָא ריפ ַא טָאה ןוא םירייזַאכ ןופ

 ךיז טניפעג רע זַא ,טקיטעטשַאב ןקירעביא םוצ ןטָאכיק ןָאד טָאה סָאד ןוא לפַײפ
 רעד זַא ,קיזומ טימ שיט םוצ םיא טגנַאלרעד ןעמ זַא ןוא סָאלש ןטמירַאב ַא ןיא

 ןעמַאד-ויוה ןענַײז סעניוז יד זַא ,ןכוקנַײּפ טיורב סָאד ןוא לערָאפ זיא ָאכעדַאבַא
 ,זַײװַאב ַא רַאפ טנידעג םיא טָאה סָאד .רעעזפיוא-סָאלש רעד רעמשטערק רעד ןוא

 רעבָא םיא טָאה טרעטַאמעג .ןטָארעג םיא ןענַײז רָאפסױרַא ןַײז יו סולשַאב ןַײז זַא
 טָאה רע יװ ,ןענעק טשינ םורעד טעוװ רע ןוא ןריווושעגנַײא טשינ זיא רע סָאװ סָאד

 -ַאב רע רעדייא ?גנַארעג םוש ןייק ןיא טכער ןלופ טימ ךיז ןפראוונַײרַא ,טנכערעג

 .גנַאר ןכעכרעטיר םעד טמוק



 לטיּפַאק רעטירד

 ךיז טָאװ טָאכיק ןָאד ןעוו ןכַאל םוצ ןעוועג זיא סע יו טלייצרעד טרעוו סע ווו
 ,רעטיר רַאפ ןריוושעגנַײא

 טימ טקיטרַאפענּפָא ?ענש םורעד ךיז רע טָאה ,קנאדעג םעד ןופ טרעטַאמעג ןו 8

 -ףַאפ ךיז ,רעמשטערק םעד ןפורענוצ ,ערעשטעוו-עמשטערק רערעגָאמ ןַײז

 ֹיזַא םיא ןוא ןעינק יד ףֵא םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ,לַאטש ןיא םיא טימ ןסָאלש

 | ;טנָאזעג

 ןיב ,רעטיר רעקיטומ-?דייא ,ןבייהפיוא טשינ טרָא םעד ןופ ךימ לעװ ךיא --- }
 ַא ,ןטעב ךַײא ַאב לי ךיא סָאװ ,בָאנ יד ןעקנעש רימ טעװ טייקכעלפעה רעיא

 עוויוט רעד וצ ןוא ןגעוו- עוויוט רעַײא ןופ ןסיגסיוא ביול ַא יו ךיז טעוו סָאװ ,בָאג

 | .ןימ ןכעלשטנעמ ןצנַאג םעד ןופ

 םםיפ ענַײז וצ ןעינק יד הַא ןייטש טסָאנ ןַײז רעמשטערק רעד טָאה ןעזרעד

 טשינ טָאה ןוא רעטשימעצ ַא טקוקעגנָא םיא רע טָאה ,םירוביד ענױזַא טרעהרעד ןוא

 לָאז רע טנשסַאעג םיא טימ ךיז טָאה ןוא ןגָאז וצ סָאװ ןוא ןָאט וצ סָאװ טסוװעג

 רעד ןוא ,ןייטשפיוא טכָאװעג טשינ ןפיומושעב טָאָה טָאביק ןָאד רָאנ .ןבייהפיוא ךיז

 רע סָאװ ,בָאג יד ןעקנעש םיא טעוו רע זַא ,ןגָאזוצ טזומעג םיא טָאה רעמשטערק

 | | | | : - .םיא אב טעב

 .,רַאה ןַײמ ,טרַאוװרעד טשינ נ טײקכעפרַאה רעיא ןופ סָאד יו רענימ בָאה ךיא -- =
 .סָאװ בָאג יד זַא ,ךַײא ךיא גָאז םורעד ןוא --- ,טגָאזעג טָאביק ןָאד .םיא טָאה --

 -ַאב ,ןעקנַאשעג רימ יז טָאה טנַאה עַײרפ רעַײא ןוא ןטעבעג ךַײא ַאב בָאה ךיא

 עקיטנַײה ןוא ,רעטיר רַאפ ןרעװשנַײא גָאט ןקידנגרָאמ ךימ טלָאז ריא ןירעד טייטש
 .,ןגרָאמ ןוא .ןּפָאװ ענַײמ רעביא ןכַאוו עצילּפַאק-סָאלש רעַײא ןיא ,ָאד ךיא לע טכָאנ

 ףיא ,ױזַא רַאנ ךיא סָאװ וצ סָאד ןרעוו םעיוקעמ טעװ ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו

 'םוצ שינעלעטשנַײא ןכוז טלעוו ןטַײז ריפ עֶלַא םַא ןייג ,סע זומ ךיא יו ,ןענעק לָאז

 ףעטיר-רעדנַאװ ןופ ןוא םוטרעטיר םענופ זיא וויוכ רעד יוװ ,עמירָא יד .ןופ ליווװ
 2 - .םיסַײמ עשידלעח וצ גנַארד רעד זיא ל?ריוג רעייז סָאװ ,ךיִא יו

 א טָאהעג ןיוש טָאה ,טגָאזעג ןיוׂש יװ ,גנוי רענעבירעג ַא ,רעמשטערק רעד; =

 ןטימ .טלקַאשעגוצ טָאה ןוא ןעניז ןרָאלס םַאב טשינ זיא טסַאג .ןַײז זַא ,טכַאדרַאפ

 ףיז טָאה םיא סעמכַאמ ןוא .םירוביד ןימ םעד טָא טרעהעגסיוא טָאה רע .ןעוו ּפָאק

 םיא טימ ןטלַאהוצטימ טכַאמענּפָא ךיז ַאב רע טָאה ,טכַאנ יד םַאּפש ןבָאה טסולנענ

 ןוא .טרעגַאב רע סָאװ סָאד זַא ,טגָאזעג םיֹא רע טָאה ךיוא םורעד .עניול רעד ןיא

 טסַאּפ ,ןעמונעגריפ ךיז טָאה רע סָאװ סָאד זַא ןוא טכער רעייז זיא ,םיא ַאב טעב

 יװ ןוא ןַײז וצ סיוא טעז רע יוװ ,רעטיר םענשזַאװ ַאזַא רַאפ ךעלריטַאנ זיא ןוא ךיז

 -עג גנוי זיא רע ןעוו ,רע ךיוא זַא ןוא ,רוגיפ רענטלאטש ןַײז ןופ קיטנעק זיא'ס



 רעביא טרעדנַאװענמוא טָאה ןוא ףורַאב ןקידעװָאקעב םעד ןבענענּפָא ךיז טָאה ,ןעוו

 ,ןטפאר-שיפ רעגַאלַאמ יד ןטימעגסיוא טשינ טָאה ןוא שינעלעטשנַײא ןכוז טלעװ רעד

 -ַאו םעד ,קרַאמ רעיווָאגעס םעד ,סַאּפמָאק רעיליוועפ םעד ,ןעלזדניא רענַארַאיר יד

 םעד ,ןפַאה רעקולנַאס םעד ,ץַא?ּפ-דנור רעדַאנַארג םעד ,םיוב-טריבלייא רעיסנעק
 טצונעג טָאה רע גװ ,רעטרע עמיודעכוא ךעלקיל רעדעלָאט יד ,רעגָא רעוָאדרָאק

 ךַאס ַא ,טכַאמעג דנילב עקידנעעז .ךַאס ַא ,טנעה עגנירג ענַײז ןוא םיפ עקנילפ ענַײז

 םימיוסעי עכעלטע ןוא טכַאמענ סיוא רַאפ סעלוסב עכעלטע ,טגיילעגסיוא סענָאמלַא

 וו ןוא טכירעג-שרָאפ ַא ץעגרע ּגוװ טכַאמענ טנַאקַאב ךיז ףָאס םוצ ןוא טרַאנעגּפָא

 םעד ןיא רעהַא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה רע זיב ,עינַאּפש ןיא לַאנובירט ַא ץעגרע
 ךיז ַאב טמענ ןוא סטוג ןוא בָאה ןדמערפ ןוא םענַײז טימ ךיז טבעל רע ּוװ ,סָאלש
 ץלַא ןוא ןַײז טשינ לָאז רע דנַאטש ןוא ןימ ןכלעוו ןֹופ רעטיר-רעדנַאװ ןדעי ףיזא
 בָאה רעייז םיא טימ ןלייט ייז ןוא ייז וצ עביל עקרַאטש ַא טליפ רע סָאװ רַאפרעד

 |  ,ןשטנווו עטונ ענַײז רַאפ ןיול סלַא

 ,עצילּפַאק ןייק ָאטינ ןיא סָאלש ןיא םיא ַאב זַא ,טגָאזעג םיא רע טָאה ךיוא

 ײנ סָאד ןופ יז יידעק טרעגלאועגנַײא זיא יז סעמכַאמ ,ןכַאװַאב ֹוצ ןּפָאװ יד וו
 יד .זיא סע ּגוו ןכַאוװ ןעמ ןעק ,רע טסייוו ,טיונ א ןופ לַאפ ןיא רָאנ .ןלעטשוצפיוא

 ,םעשעצרימ ,ירפ רעד ןיא ןוא ,סָאלש ןרעטניה ל?פייה ַא ןיא ןכַאװ רע ןעק טכַאנ
 -עננַײא ןבַײלב ןיש טעוו רע ןוא סעינָאמערעצ עקירעהעג יד ןכַאמ ןעמ טעוו
 -ַאנ רעד ףַא ןַײז טינ ןכַײלג ןייק לָאז םיא וצ סָאװ ,רעטיר ַא רַאפ ןוא ,ןריוווש
 יי ' | ,טלעוו רעד

 טרעפטנעעג ןוא טלענ ךיז טימ רע טָאה יצ ןטָאכיק ןָאד רע טָאה טגערפעג
 -בישעג יד ןיא סעמכַאמ ,עטורּפ ןייא ןייק ךיז אב טשינ טָאה רע זַא ,םיא רע טָאה
 לָאז יז ןופ רעצימע טנעיילעג טשינ) לָאמניײק רע טָאה רעטיר-רעדנַאװ יד ןופ סעט
 ,טלעג ןבָאה ןעוועג ךיז טימ

 ןיא ביוא ןוא ,סעָאט ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רעמשטערק רעד םיא טָאה ףיורעד
 ערעייז םירבַאכעמ יד סָאװ ראפרעד סע זיא ,ןבירשעג טינ סע זיא סעטכישעג יד
 ןוא רעכעלדנעטשרַאפ אזא ןגעוו ןבַײרש וצ קיטיינ טשינ זיא סע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 טשינ םורעד ףרַאד ןעמ .שעוו ענייר ןוא טלעג ךיז טימ ןבָאה יו ךַאז רעטגנידַאבמוא
 רָאװ רַאפ ןעמענָא ,טרעקרַאפ ןוא ,טאהעג טשינ עקַאט ןבָאה ייז זַא ,ןופרעד ןעגנירד
 -עגנָא ןענַײז רעכיב ליפ ױזַא סָאװ) רעטיר-רעדנַאװ עלַא זַא ,טווורּפענסיױא ןוא
 זַא ןוא לַאפ ןדעי ףא טלעג טימ קעז עטעוװָאקעג טאהעג ןבָאה (ייז טימ טעװעגיּפש
 ךיז ןלייה וצ בלַאז טימ עלעטעקש ַא ןוא רעדמעה ךיוא ךיז טימ ייז ןבָאה טריפעג
 =עג ךיז ןבָאה יז 'ּוװ ,סעירָאבדימ יד ןיא ןוא רעדלעפ יד ףַא סעמכַאמ ,ןדנּוװ יד
 .טאהענ ןדַײס ,ןלייה ייז לָאז סע רעװ ןעוועג לָאמ עלַא טשינ זיא ,ןגָאלשעג טסעוו
 -עגסיורַא:ייז טָאה סָאװ ,רעכַאמפעשיק ןטנרעלענ ַא טנַײרפ ןטונ ַא רַאפ ייז ןבָאה
 לדיימ גנוי ַא ןגָארטי וצ טכַארבענ ןקלָאװ א הא ןטפו? רעד ןופ ייז טָאה ןוא ןפלָאה
 זַא 'ךעיוק אזַא טאהעג ךיז ןיא טָאה סָאוו ,רעסאו גורק א טימ קילרַאק ַַא רעדָא
 ."ןוא ןרָאװעג ןזענעג ןיֹוׁש ייז ןענַײז ,טכוזרַאפ ןּפָארט ןייא ןופרעד' ןבָאה ייז רָאנ 'יוז

 : ; ,ו==
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 טשינ לָאמניײק רָאג ייז ןטלָאװ ייז יװ ,ןדנגוו ןוא סעקַאמ ערעייז ןופ טלייהעגסיוא

 רעטיר עקילָאמַא יד ןענַײז ,טַאהעג טשינ םענייא ַאזַא ייז ןבָאה רעבָא רעמָאט .טַאהעג

 -נַא יד טימ ןוא טלעג טימ טנרָאזַאב ןענַײז רעגערטנּפָאװ ערעייז זַא ,ןעווענ רעכיז

 טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא ןוא .ןלייה םוצ ןטיוצ ןוא ןבלַאז יו ,ןכַאז עקיטיינ ערעד

 טָאה ,(ןפָארטעג ןטלעז טָאה סָאװ) רעגערטנּפָאװ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעטיר ַא

 ןטניה ןפַא ,ןקרעמ וצ םיוק ,קַאז-קור ןגנירג ַאזַא ןיא ךיז ַאב טַאהעג ץְלַא סָאד רע

 -נַײא טשינ זיא ,םעד בילוצ טשינ ביוא םורָאװ ,ךַאז עקיטכיוו טשינ ַא יו ,דרעפ םענופ

 םיא רע טָאר םורעד .קעזיקור ךיז טימ ןריפ רעטיר-רעדנַאװ ןשיווצ ןעוועג טריפעג

 .-עג םיא ןומ סָאװ ,ןוזיףיוט ַא םענַײז יו ,ןלעפַאב םיא רע טלָאװ טנעקעג שטָאכ)

 רע רעדייא ךָאנ ןוא ,טערג ןוא טלעג ןָא ןריר טשינ טרָא םענופ ךיז לָאז רע (ןכרָאה

 .ןיא ייז טימ טוג יוװ ןעז רע טעוװ ,ןקוקמורַא ךיז טעוו

 ןוא ,םיטָארּפ עלַא טימ םיא טָאר רע יװ ןָאט טָאכיק ןָאד םיא טָאה טגָאזענוצ

 ,ףיוה-רעניה ןסיורג ַא ןיא ןפָאװ יד ןכַאװַאב וצ לעפַאב רעד ןעמוקענ זיא ףעקייט |

 טָאכיק ןָאד טָאה ןפרַאװעגפיונוצ .עמשטערק טַײז ַא ַאב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,םענורב ַא ַאב עטירָאק ַא ןיא ןלייט-רעצנַאּפ ענייז עלַא

 רעד ןיא זיּפִש ןַײז ןעמונעג טָאה ,דליש םעד םערָא ןַײז ףֵא רע טָאה ןָאטעגנָא ןוא

 ַײברַאפ קירוצ ןוא ןיה ןזַײרּפש ןעמונעג רעטקערטשעג ןוא רעטנַאלַאג ַא ןוא טנַאה

 .טכַאנ ןרעוו ןעמונעג טָאה ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןזַײרּפש סָאד ןעוו ןוא .עטירָאק רעד

 ,עמשטערק ןיא ןפָארטעג טָאה רע רָאנ ןעמעוו רעמשטערק רעד טָאה טלייצרעד

 ןגעו ןוא ןּפָאװ ןרעביא ןכַאװ ןַײז ןנעוו ,טסַאג ןַײז ןופ גנעג ענענושעמ יד ןגעוו

 ןימ םענדָאמ םעד ףַא ייז ןבָאה טפַאנעג .טרַאװרעד רע סָאװ ,גנורעוושניײא רעד

 ןעזעג ןוא סנטַײװ רעד ןופ םיא ףַא ןָאט קוק ַא ןעגנַאנעג ןענַײז ןוא סעאנושעמ

 טלעטש טָא יװ ,םענָאּפ ןקִיּור ןוא ןטסנרע ןַא טימ םוא טנַאּפש רע יװ ייז ןבָאה

 טמענ ןוא רעצנַאּפ ןפַא ןגיוא יד ןָא טלעטש ,זיּפש ןַײז ףַא טרַאּפשעגנָא ,ּפָא ךיז רע

 -ענָאװעל ליפ ױזַא טימ רָאנ ,טכַאנ יד זיא ןלַאפעגוצ ,טרָאד ןופ קעװַא טשינ גנַאֿל ייז

 "עג ןַײש יד ריא טָאה סָאװ ,ןוז רעד טימ ןטסעמרַאפ טנעקעג ךיז טָאה יז זַא ,ןַײש

 .ןָאטעג טָאה רעטיר רענעקַאבעג-שירפ רעד סָאװ ןעזעגנָא טונ טָאה ןעמ ןוא ,ןבעג

 ,עמשטערק ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,סעלָאגעלַאב יד ןופ םענייא זיא דָארג

 ןעמענקעװוַא טזומעג ןעמ סָאה םעד בילוצ ןוא ןעקנירטוצנא דרעפ יד ןלַאפעגנַײא

 טָאה ,ןעמוקוצ ןעזרעד םיא טָאה טָאכיק ןָאד זַא ןוא רעצנַאּפ םעד עטירָאק רעד ןופ

 | :טגָאזעג לָאק ןכיוה ןפַא םיא וצ רע

 -ַאב טסמוק וד סָאװ ,רעטיר רעקידעּפצוכ ןַײז טשינ טסלָאז וד רעוו ,וד ,ָא ---

 ,טרוגעגנָא דרעווש ַא ןעוו טָאה סָאװ ,רערעדנַאװ ןטסקיטומ םעד ןופ ןּפָאװ יד ןריר

 ןלָאצַאב ןבעל ןַײד טימ טשינ טסליוו וד ביוא ,זָא טשינ ייז ריר ןוא טסוט וד סָאװ עז

 /י װ | !עּפצוכ רעד רַאפ

 ךיז רע טלָאװ רעסעב ןוא) דייר יד וצ עלָאנעלַאב רעד ךיז טָאה טרעהעגוצ טינ

 םעד טָאה רע ,טרעקרַאפ רָאנ ,(טרָאּפשעגנַײא טנוזעג ךיז רע טלָאװ ,טרעהעגוצ

 .טרעדַײלשעגקעװַא ךיז ןופ טַײװ ןוא ןָאטעג ּפעלש ַא סענעמיר יד רַאֿפ רעצנַאּפ
= 

;1 
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 ןַײז ןוא ?מיח םוצ ןניוא יד ןביוהעגפיוא רע טָאה ,טָאכיק ןָאד סָאד טָאה ןעזרעד

 ןוא אעניצלוד עמַאד ןַײז וצ (ןעװעג קיטנעק ןיא סָאד יװ) טדנעוועג קנַאדעג

 | | ;טגָאזעג
 ןָאטעגנָא טרעוו סא; ,ןעיִאזיב ןטשרע םעד ַאב ,ענַײמ עטנרַאה ,רימ טפלעה --

 טא ןיא ןרעו טכַאװשענּפָא טינ לָאז .רערעַײא טסורב רעטכענקרַאפ רעד טָא וצ

 | .ץוש רעַײא ןוא דעסעכ רעַײא טונימ רערעווש רעטשרע רעד

 .רעד ןופ דליש םעד ןעמונעגּפָארַא רע טָאה ,רעטרעוו עמיודעכוא יד טימ ןוא

 אזא ריא טימ טָאה ןוא ןביוהעגפיוא זיּפש יד טנעה עדייב טימ טָאה ןוא טנַאה

 דרע רעד וצ םיא טָאה רע זַא ,ּפָאק ןרעביא עלַאנעלַאב םעד ןָאטענ ץעז ןקרַאטש

 ,פַאלק אזַא םענייא ךָאנ םיא טגנַאלרעד רע ןעוו זַא ,ןטקידעשעצ ַאזַא ןפרָאװעגמוא

 -ענּפָא סָאד טָאה 'וע יו םעדכָאנ .ןבָאה טפרַאדאב .טשינ עפיור ןייק ןיוש רע טלָאװ

 ןזַײרּפש ןעמונעג רעדיוו טָאה ןוא ןכַאז-רעצנַאּפ עגַײז ןעמונעגפיונוצ רע טָאה ,ןָאט

 ,רעירפ יװ קִיּור ױזַא ייז םורָא

 .ןופ טסוװעג טשינ טָאה סָאװ ,עלָאגעלַאב רעטייווצ א זיא ,םורַא לַײװ .ַא ןיא

 -רַאפ ַא ןגילעג טסעוועג ךָאנ זיא רעטשרע רעד סעמכַאמ) גנוריסַאּפ רעצנַאג רעד

 טלָאװעג טָאה רע יו ןוא ,ןעלזייא-?יומ ענַײז ןבעג קנורט ַא ןעמוקעגוצ ,(רעטלמוט

 ןָא טָאכיק ןָאד טָאה ,עטירָאק יד ןכַאמ וצ ַײרפ יידעק ,רעצנַאּפ םעד ןעמענקעווַא

 דליש םעד ןעמונענּפָארַא ,ןפור ףליה ֹוצ ןצימע רעמ ןָא ןוא ,ןדייר וצ טרָאװ א רעמ
 -ַאב םעד רע טָאה ןטלָאּפשעצ ןוא זיּפש יד ןביוהענפיוא רעדיוו ןוא טנַאה רעד ןופ

 טָאה טנפעענ סעמכַאמ ,ןעַײרד ףֵא יו רעמ רָאנ ,ךעלציּפ ףַא טינ ּפָאק םעד עלָאנעל

 - | : .ןריפ ףַא םיא רע

 עמשטערק רעד ןופ ןשטנעמ עֶלַא ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענַײז ,יירשעג ןַײז ףַא

 ןַײז ףֵא רע טָאה ,טָאכיק ןָאד סָאד טָאה ןעזרעד .רעמשטערק רעד ייז ןשיווצ ןוא

 :טנַאזעג רע טָאה ,דרעווש ןַײז ףֵַא טנַאה רעד טימ ,ןוא ןָאטעגנָא דליש םעד םערָא
 ןטכַאװשענּפָא ןַײמ ןופ טומ ןוא טפַארק ,טייקנייש רעד ןופ עטנרַאה ,ָא --

 ןַײד ֹוצ עדריווכיוה ןַײד ןופ ןניוא יד ןדנעוו טסלָאז וד טַײצ יד זיא טציא !ןצרַאה

 ,לגנַארעג ןסיורג אזַא רַאפ טייטש סָאװ ,רעטיר םענעגנַאפעג

 ןעוו זַא ,ןעמוקַאב טומ ליפ ױזַא רע טָאה ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יװ ,ןופרעד

 ןייק רע טלָאװ ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ סעלָאגעלַאב עלַא םיא ףַא ךיז ןפרַאװ סע

 | .ןטָארטענּפָא טשינ ןַאּפש ןייא

 ,טקיזַאמעצ ױזַא ןגיפ עקירעייז יד יו סעלָאנעלַאב ערעדנַא יד ןבָאה ןעזרעד

 רע ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ףֵא רענייטש טימ ןעלגָאה ןעמונעג סנטייוו רעד ןופ ייז ןבָאה

 ךיז טָאה ןוא דליש ןַײז טימ ,טנעקעג טָאה רע טַײװ יוװ ,טצישעג ייז ןופ ךיז טָאה

 ַא רעצנַאּפ םעד ןזָאל וצ טשינ יידעק ,ןטערטוצּפָא עטירָאק רעד ןופ טגעוורעד טשינ

 - ,םעמכַאמ ,ןזָאל ורוצ םיא לָאז ןעמ ןגירשעג טָאה רעמשטערק רעד .ןטצישַאבמוא

 ןעמ טעװ ,םענעגושעמ א יװ ןוא ,רענעגושעמ ַא רע זיא ,טגָאזעג ןיוש טָאה רע יו
 -יק ןָאד ךיוא .ןענעגרַאהסיױא ןעמעלַא עליפַא ייז לָאז רע ,ןָאט טינ טשינרָאנ םיא

 עזָאלַײרט ןפורעגנָא ייז טָאה ןוא רעטרעוולדיז ןייק טגרַאקעג טשינ ייז טָאה טָאכ
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 רענעניוצרעדמוא ןוא ןדכַאּפ ןוא ךַאלצויול רעעזפיוא-סָאלש םעד ,ןוא ,רעטערַאפ ןוא

 .ןשיוװצ ןריפיוא ױזַא ךיז ןלָאז רעטיר-רעדנַאװ זַא ,טזָאלרעד רע סָאװרַאפ ,רעטיר

 ױע טלָאװ ,גנַאר-רעטיר םעד ןעמוקַאב ןעוועג טסעוועג ןיוש רע טלָאװ ןוא ,רעדנַאנַא

 עקיטכערטרעדינ ,ךַײא ראפ רָאנ , .ןענַײז ייז זָאלַײרט יװ ןסיוו וצ ןבעגעג טשרע ייז

 טקידיילַאב ,טפרַאװ ,רעטנענ וצ טמוק ;טינ ךימ טרַא ,עילַאנַאק עשירעלדניווש ןוא

 רעיא רַאפ ןעמוקַאב טעװ ריא סָאװ ןיול םעד ןעז ןיוש טעװ ריא ,טנעק ריא ?םיוו

 ".עּפצוכ ןוא סעשּפיט

 נָא עמייא ןַא טָאה רע זַא ,ץנַאלג ןוא טפַארק ַאזַא טימ סע רע טָאה טגָאזעג

 "שטערק םעד קנַאדַא ךיוא יו ,םעד קנַאדַא ןוא רעלַאפרעביא ענַײז ףַא ןפרָאװעג

 "ייטש ןפרַאװ טרעהעגנפיוא ייז ןבָאה ,ןטונ טימ ןעמונעגנַײא ייז טָאה סָאװ ,רעמ

 טָאה רעדיוו ןוא ,עטעגרַאהעצ יד ןעמענקעוַא לָאז ןעמ טזָאלענוצ טָאה רע ןוא רענ

 .רעירפ יװ טסנרע ןוא קִיּור ױזַא רעצנַאּפ ןַײז רעביא ןכַאװ ןעמונעג רע

 -ַאב ןוא טסַאג ןַײז ןופ סַאּפש רעד רעמשטערק םעד זיא ןרָאװעג ןלעפענ טשינ

 רעדייא ןדרָא ןצרַאװש םעד םיא ןבעגרעביא ןוא רעציקעב סע ןכַאמ רע טָאה ןסָאלש

 לָאז רע ןטעבעג ןוא םיא וצ רע זיא ןעגנַאנעגוצ .קילגמוא רעטייווצ ַא טעשענ סע

 .טָאה רע זַא ,טַײל עקירעדינ ענעי ןופ ןיינַאב ןקידעּפצוכ םעד רַאפ ןַײז ?כיומ םיא

 -רע רעייז ןעמוקַאב עּפצוכ רעייז רַאפ ןבָאה ייז רָאנ ,ןופרעד ןסיוו ןביוהעגנָא טשינ

 .שינעמוקסיוא ךעל

 ןיא םיא ַאב זַא ,טגָאזעג טַאהעג ןיוש םיא טָאה רע יװ ,םיא רע טָאה טגָאזעג

 ,קיטיינ טשינ ךיוא סע זיא ןקירעביא םוצ זַא ןוא ,ָאטשינ עצילּפַאק ןייק זיא סָאלש

 רעכַאלפ רעד טימ ןוא ןקַאנ םעניא ץעז רעד זיא ןרעװשנַײא םַאב רעקיא עמַאס רעד זַא

 םעד ןופ עינָאמערעצ יד טנַאקַאב ןיא םיא יװ טיול ,ןקור םעניא דרעווש טייז

 ןכַאװַאב ךעַײש סָאװ ןוא .דלעפ ןטימניא עליפַא ןָאט ןעמ ןעק סָאד זַא ןוא ,ןדרָא

 . .ריפ יװ רעמ ןיוש טייטש רע זַא ,טַארפיב ,גונעג ָאש ייווצ טימ זיא ,רעצנַאּפ םעד

 םיא טיירג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא טביילגעג ץלַא םיא טָאה טָאכיק ןָאד

 טעװ רעצימע בוא םורָאװ ,ןעק רע לענש יװ ןקידנערַאפ לָאז רע ןוא ןכרָאהעג וצ

 שעפענ ןייק רע טעװ ,ןריֹוװשעגנַײא ןַײז ןיוש טעוװו רע ןעוו ,ןלַאפַאב לָאמַאכָאנ םיא

 דוצ ןוא ןסייה טשינ טעוו רע סָאװ יד רעסיוא ,סָאלש םעניא ןקידעבעל א ןזָאל טשינ

 רעד טָאה ,רענעקָארשעגנָא א ןוא רעטנרָאװעג א .ןעניוש ייז רע טעוו םיא ביכ

 יורטש יד ןבַײרשרַאפ טנעלפ רע ּגװ ,ךוב ַא ךיז טימ טכַארבעג רעעזפיוא-סָאלש

 ?צינשּפָא ןַא טימ ןוא ,ןעמונעג םיא ַאב ןבָאה סעלָאנעלַאב יד סָאװ ,ןטשרעג ןוא

 ייוװצ עטנַאמרעד רעירפ יד טימ ןוא ,ןטלַאהעגוצ םיא טָאה ?נניי א סָאװ ,טכיל

 ןוא ,ןענַאטשעג זיא טָאכיק ןָאד ּוװ ,טרָא םעד וצ ןעמוקענוצ רע זיא ,ןעיורפגנוי

 .-ץַיטַאנ םעניא ךיז ַאב ןענעייל ןטימניא .ינק יד ףֵא ןלעטש ךיז ןסייהעג םיא טָאה

 ןָאד רעביא ןביוהעגפיוא טנַאה יד רע טָאה ,(טנװַאדעג םורפ טלָאװ רע יוװ) ךוב

 ףיורעד דלַאב ןוא טגנַאלרעד ץעז ןטסעפ ַא םיא טָאה ןוא ןקַאנ ןוא זדלַאה סטָאכיק

 - ,ןקור ןרעביא ןָאטעג שטַאּפ ןקיטפערק ַא דרעווש רענעגייא ןַײז ןופ ךַאלפ רעד טימ

 טָאה ,ךיז טקיטרַאפעגּפָא .טנװַאדעג טלָאװ רע יו ךיז רַאפ טלמרומעג רעדיוװ ןוא
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 ןוא ,ןטרוגנָא דרעווש יד ןטָאכיק ןָאד לָאז יז ןעמַאד ענַײז ןופ רענייא ןסייהעג רע
 ןעמ טָאה טזומעג סעמכַאמ ,קיטפנינראפ ןוא טקישעג רעייז ןָאטעג סָאד טָאה יז
 טקנוּפ ןדעי ַאב רעטכעלעג ןופ ןצַאלּפ וצ טשינ ףַא טפנוגרַאפ קיניײװ טשינ ןגָאמרַאפ
 ,רעטיר םענעריוושעגנַײא-שירפ םעד ןֹופ גנוריפיוא יד רָאנ .עינָאמערעצ רעד ןופ
 .טַײװ יד לַײמ ַא רעטכעלעג סָאד ןטלַאהעג טָאה ,ןעזעגוצ טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז סָאװ
 ;טגָאזעג ױזַא עמַאד עווַארב יד טָאה ,דרעווש יד םיא ןטרוגנָא ןסייעב

 -וצ .ךַײא ןוא רעטיר ןקילעזטַײל ַא טייקידענעג רעַײא ןופ ןכַאמ טָאג לָאז ---
 .ןטכעפענ יד ןיא עכָאלצַאה ןקיש

 ןסיוו רעטַײװ הַא לָאז רע יידעק ,יז טפור ןעמ יו טנערפעג יז טָאה טָאכיק ןָאד
 טנכער רע סעמכַאמ ןוא דעסעכ םענעמוקַאב םעד רַאפ ןעקנַאד וצ טָאה רע ןעמעוו
 ןופ ךעיוק םעד טימ ןעמוקַאב טעװ רע סָאװ ,דעװָאק םעד ןופ לייט ַא ןלייטוצ ריא

 | | .םערָא ןַײז
 ןוא ןרעזָאלָאט יד יז טפור ןעמ זַא ,טרעפטנעעג יז טָאה עָאנכַאה סיורג טימ

 / -נַאס ןיא טניוװ סָאװ ,קינטוטַאל ַא רעטסוש רעזָאלָאט ַא ןופ רעטכָאט ַא זיא יז זַא
 ןוא ןעניד וצ םיא טיירג יז זיא ,ןַײז טעוװ יז רָאנ ּוװ ןוא ,ךעלדייב סַאיַאנעב ָאשט

 | ,.רַאה ריא רַאפ ןבָאה וצ םיא

 םעד היא רע טקנעש ,עביל ריא רַאפ ןַא ,טָאכיק ןָאד ריא טָאה טרעפטנעעג
 ,ַאזָאלָאט אינַאד ןפור ךיז ןוא ןָאד א ןבעגוצוצ ךיז רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ דעסעכ

 ןָאטעגנָא ןרָאּפש יד םיא טָאה עטייווצ יד ןוא ,טגָאזעגוצ םיא סָאד טָאה יז
 טימ יו ךערּפשעג םענענייא םעד טריפרַאפ ריא טימ טָאה רע ןוא לוויטש יד ףַא
 .טרוגעגנָא דרעווש יד םיא טָאה סָאװ רענעי

 יז טפור ןעמ זַא ,טנָאזעג טָאה יז ןוא יז טפור ןעמ יװ יז רע טָאה טגערפעג
 .ארעקעטנַא ןיא רענלימ ןכעלטנָא ןַא ןופ רעטכָאט יד זיא יז זַא ןוא ןרענלימ יד
 אינָאד ןפור ךיז לָאז ןוא ןָאד ַא ןבעגוצ ךיז לָאז יז ןטעבעג טָאכיק ןָאד טָאה יז ךיוא
 .דָאנעג ןוא טסניד טגָאזעגוצ םיא טָאה ,רעדיוו ,יז ןוא (עקרענלימ) ַארענילַאמ

 -עצ עטנַאקַאבמוא יד ּפָאלַאנ ןיא ןוא לענש ףָא טָאכיק ןָאד טָאה טכַאמענכרוד
 ןוא דרעפ ןפַא ןציז ןעז ךיז רעכיג סָאװ רע טָאה טלָאװעג סעמכַאמ ,סעינָאמער
 ךיז ןוא ןעטנַאניסָאר ףעקייט רע טָאה טלטָאזעגנָא .לגנַארעג ןכוז ןרָאפסױרַא
 טקנַאדעג םיא ןוא רעבענ:טסַאנ ןַײז רעירפ רע טָאה ןעמונעגמורַא .טצעזעגפיוא
 ַײברעד טגָאזעג םיא טָאה ןוא רעטיר רַאפ טבלאזעג םיא ןבָאה וצ דעסעכ םעד רַאּפ

 -וצרעביא ןוא ןעקנעדעג וצ ייז זיא רעווש סָאװ ,רעטרעוו עשילרעטסיוא עניױזַא

 ,ןלייצרעד

 טימ ןוא עמשטערס רעד סיױרַא ןעז םיא רעמשטערק רעד ןיוש טָאה טלָאװעג
 טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,רעטרעוו רעקינייו טימ שטָאכ ,עצילעמ רעקינייוו טינ

 ךיז ןופ םיא רע טָאה ,עינַאסכַא רעד רַאפ סטלָאצענ ןטעבענמוא ןוא ,ענַײז ּףֵא

 .ָאש רעקידלזַאמ ַא ןיא טזָאלעגנקעװַא
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 לטיּפַאק רעטרעפ

 - רעד ןופ קעװַא זיא רע ןעוו טריטַאּפ טָאה רעטיר רעזדנוא סָאװ םעד ןגעוו

 .עמשטטרק |

 -שטערק רעד ןופ קעװַא זיא טָאכיק ןָאד ןעוו גָאטרַאפ עדַאװא ןיוש זיא ןעוו 2

 ןיוש זיא רע סָאװ רעכעליירפ ַאזַא ,רעצלַאטש אזא ,רענעדירפוצ ַאזַא עמ

 ןעוו רָאנ .טרַאּפשעג סענעמיר סדרעפ םעד ןופ םיא טָאה דיירפ יד זַא ,ןריווושעגנייט

 יד ךעיוקימ ןטָארעג םיא טָאה ךערױוא-סינכַאמ ןַײז סָאװ ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע

 טָאה ,רעדמעה ןוא טלעג רעקירעד ,ןבָאה קיטיינ ױזַא ךיז טימ זומ ןעמ סָאװ ,ןכַאז

 ךיוא יװ ,ןעמעלַא םעד טימ ןגרָאזַאב ךיז ןוא ןרָאפוצמײהַא טכַאמענּפָא ךיז ַאב רע

 ַא ןבָאש ַא םענַײז ןעניז ןיא ַײברעד רע טָאה טַאהעג ןוא .רעגערטנּפָאװ ַא טימ

 ,ךַאפ ןשירעגערטנּפָאװ םעד וצ ןקיסַאּפ ַא רעייז רָאנ ,רעדניק טימ ןַאמירָא ןַא ,רעױּפ

 םָאד ןוא ,וצ ףרָאד םוצ עטנַאניסָאר ןַײז טעוװעריקרַאפ רע טָאה ,קנַאדעג םעד טימ

 ןעמונעג טָאה ,םיהַא געװ םעד טנעקעג קינייװנסיױא ףַא טַאמיק טָאה סָאװ ,דרעפ

 רעד ףַא סיפ יד טינ טלעטש רע ךיז טָאה טכַאדענ זַא ,קעשייכ אזא טימ ןענַאּפש

 | .דרע

 ןופ זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג יװ ,ןטירענּפָא ךַאס ןייק רע טָאה טַאהענ טשינ

 יו ,סעליוק עכַאװש ךיז ןרעה דלַאװ ןקִיַײברעד ַא ןופ שינעטכידעג רעד ןופ ,סקניל

 ,טרעהרעד סעליוק יד טָאה רע רָאנ יװ ןוא .קיטייוו רַאפ ןגירשעג טלָאװ רעצימע

 סָאװ ,דעסעכ םעד רַאפ ?מיה םעד קנַאד ךיא, :ןיילַא ךיז וצ ןדייר ןעמונעג רע טָאה

 -כָאנ ןענעק לָאז ךיא סיורָאפ ןטייהנגעלעג ךיג ױזַא רימ טקיש ןוא רימ טימ טוט רע

 יד ןעלמַאזפױא ןענעק לָאז ךיא ןוא רימ ןופ טרעדָאפ ףורַאב ןַײמ סָאװ ןעמוק

 רעקיטפרעדַאבטױנ ַא ןעַײרש עדַאװַא זומ סָאד .ןרעגַאב עטוג ענַײמ ןופ טכורפ

 ןוא ."טייקילעפעג ןוא ףליה ןַײמ ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,עקיטפרעדאנטיונ א רעדָא

 ןענַאװ ןופ ןיהַא ןענַאּפש ןעטנַאניסָאר טזָאלעג ןוא סעצייל יד ןָאטעג יצ ַא טָאה רע

 -עג ןַאּפש עכעלטע טָאה רע רָאנ יו ןוא .ןעייג סעליוק יד טכַאדעג ךיז טָאה םיא

 במעד ַא וצ ןדנובעגוצ טייטש עּפַאקש ַא ןעזרעד רע טָאה ױזַא ,דלַאו םעניא טכַאמ

 "ןצמופ ַא ,וצפורַא ?טרַאנ םענופ טעקַאנ ,ןדנובענוצ ?גנִיי ַא במעד ןטייווצ ַא וצ ןוא

 ַא םעמכַאמ ,טסיזמוא טינ ןוא ,ױזַא רע טַײרש סָאד ןוא ,ןעזסיוא ןפַא רעקירעי

 טרעסומ ץימש ןדעי ַאב ןוא ןעמיר ַא טימ םיא טסַײמש ןוא טייטש רעױּפ רעטנוזעג

 ןגיױא יד ןוא ליטש גנוצ יד  :ץְלַא טענַײט ןוא ןַײא םיא טימ טלענק ןוא םיא רע

 | :ךיז טעב לגנַיי סָאד ןוא ."ךַאו

 ךיא ,ןדַײל סטָאנ ַאב ךַײא רעווש ךיא ,סָאבעלַאב ,טינ רעמ ןיוש ?כיא ---

 רעסעב וצ ךַײא ךיא גָאז רעטַײװ ןּוא טנַײה ןופ ןוא ןָאט טשינ רעמ ןיוש סע עוו

 .עדַאטס יד ןטיה

 :ןפורעגנָא ךיז זייב רע טָאה ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןעזעג טָאה טָאביק ןָאד זַא ןוא
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 ַאזַא טימ ןָאט ֹוצ ןבָאה ךַײא ןופ ןייש טינ זיא סע ,רעטיר רעכעלפעהמוא ---

 רעַײא טמענ ןוא דרעפ רעייא ףַא ףיוא ךַײא טצעז .ןרעוו טשינ ךיז ןעק סָאװ םענייא

 ,במעד םעד וצ טרַאּפשעגנָא ןקָאלפ ַא רעױּפ רעד טָאה טאהעג) טנַאה רעד ןיא זיּפש

 ןדכַאּפ א ןַײז וצ יװ ןזַײװַאב ךַײא ךיא לעװ ,(ןדנובעגוצ ןעוועג זיא עּפַאקש ןַײז גוו

 .טוט ריא סָאװ ןָאט ןוא

 רעביא טייטש יז יװ ,טלַאטשעג עטרעצנַאּפעג יד ןעזרעד טָאה רעױּפ רעד
 עג רַאפ טכַאמעג ךיז רע טָאה ,םינָאּפ ןרַאפ םיא זיּפש רעד טימ טעכָאפ ןוא םיא

 | :טרעפטנעעג םיא דייר עסיז טימ ןוא טרענייּפ

 -וומ ןיא ,ןפָארטשַאב ןיא טציא טלַאה ךיא סָאװ לגנַיי סָאד ,רעטיר רַאה --

 ןיא ָאד בָאה ךיא סָאװ ,ףָאש עדַאטס ַא ןטיה וצ רימ ַאב טניד סָאװ ,טכענק א רענ

 ןוא ,ףָאש ַא רימ טלעפ נָאט ןדעי זַא ,טיהענ טשינ ױזַא זיא רע ןוא ,טנגעגמוא רעד

 -וצ ענַײז רַאפ רעֶדָא טיײקיסעלכַאנ ןַײז רַאפ םיא פָארטשַאב ךיא סָאװ רַאפרעד

 יד ןלָאצַאב טשינ םיא ליװ ךיא זַא ,סעשיר רַאפ סע וט ךיא זַא ,רע טגָאז ,ןסעכָאל

 זַא ,סענַאמענ ענַײמ ַאב ןוא טָאג ַאב ךַײא רעווש ךיא ןוא ,טמוק םיא סָאװ סעריכס

 | .ןגיל זיא'ס

 -וק ןָאד טָאה -- ?גנויספרָאד רעניימעגנ ,ןגיוא יד ןיא רימ רע טגָאז ןגיל ---

 ןיב ךיא זַא ,ךיא רעווש זדנוא רעביא טנַײש סָאװ ןוז רעד ַאב -- .טגָאזעג טָאכ

 יד םיא טלָאצַאב :זיּפש רעד טָא טימ ךרוד ןוא ךרוד ףַא ןכעטשוצכרוד ךַײא טיירג

 ,זדנוא טימ טריפ סָאװ טָאנ םעד ַאב ךיא רעווש טינ זַא ,סענַײט םוש ןָא ןוא עגער

 .טרניב ןיוש ,דרע רעד ןופ א ךַײא שיוו ןוא ףָאס ַא ענער יד ךַײא ןופ ךַאמ ךיא זַא

 - | !ּפָא םיא

 רע  טָאה ,ןגָאז וצ טרָאװ ןייא ןָא ,ןוא ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד טָאה רעיוּפ רעד

 םסָאבעלַאב ןַײז לפיו טגערפעג םיא טָאה טָאכיק ןָאד ןוא טכענק ןַײז ןדנובענּפָא
 .ןָאד .שעדיוכ ַא ןדליג ןביז וצ םישָאדַאכ ןַײנ רַאּפ זַא רע טָאה טגָאזעג .םיא טמוק

 ןלױפַאב טָאה ןוא ןדלינ קיצכעז ןוא יירד טפערטַאב סָאד זַא ,טנכערַאב טָאה טָאכיק

 טימ ראפרעד ןלָאצַאב טשינ ליוו רע ביוא ,ןלָאצַאב ףעקייט םיא לָאז רע רעוּפ םעד

 .ןבעל םעד

 ,ןוא טציא ךיז טניפעג רע יו ענַאל רעד ןיא זַא ,רעױּפ רעד טָאה טרעפטנעעג

 ,(ןריוושעג טַאהעג טשינרָאג ךָאנ טָאה רע שטָאכ) עּוווש ןַײז ןבעגעג ןיוש טָאה רע יו
 -נַײרַא ןוא ןענעכערּפָארַא ןופרעד םיא ףרַאד ןעמ סעמכַאמ ,ליפ ױזַא טינ םיא טמוק

 ןדליג ןייא ןוא ,ןבענענ םיא טָאה רע סָאוװ ,ךיש רָאּפ ַײרד ןבשעכ םעניא ןענעכעד

 | .ןעוועג קנַארק זיא רע ןעוו ןזָאל-טולב לָאמ ייווצ רַאט

 רָאנ -- ,טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד םיא טָאה -- ליֹוװ רעייז זיא סָאד ---

 ריא סָאװ ,ץימש עטנידרַאפ טינ יד רַאפ ןביײלב ןזָאל-טולב סָאד ןוא ךיש יד ןלָאז |

 ריא סָאװ ,ךיש יד ןופ לעפ יד ןסירעצ טָאה רע ביוא םורָאװ .ןבענענ םיא טָאה

 רעד ביוא ןוא .בַײל ןַײז ףֵא לעפ יד ןסירעצ םיא ריא טָאה ,טלָאצַאב ייז רַאפ טָאה
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 טולב םיא ריא טָאה ,ןעוועג קנַארק ןזיא רע ןעוו טזָאלעג טולב םיא טָאה רערעש

 ,קידלוש טינרָאנ ךַײא רע זיא ,טַײז רעד ןופ ,זַא ױזַא .טייהרעטנוזעג טזָאלעג

 טערדנא לָאז .טלעג ןייק ךיז טימ טינ בָאה ךיא סָאװ ,רעטיר רַאה ,דָאש ַא --

 ,סנייא ןוא סנייא סנדליג יד ןבעג םיא ךיא לע ,םייהַא רימ טימ ןייגטימ

 -טימ רעדיוו --- טגָאזעג לנניי סָאד טָאה --- ?ןיינטימ םיא טימ לָאז ךיא ---

 ןבַײלב טעו רע רָאנ יו םורָאװ ,טינ סָאד ,רַאה ןַײמ ,ןיינ !רָאי ץראווש א {ןייג

 ,שעדָאק ַא יװ ןדנישּפָא ךימ רע טעוװ ,ןיילַא

 זַא -- ,טרעפטנעענּפָא םיא טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ןָאט טשינ סָאד טעוו רע ---

 רףימ רע לָאז ,רימ רַאֿפ ץערעכערעד ןבָאה טעװ רע ןוא נונעג ןיא ,םיא סייה ךיא

 ןוא ַײרפ םיא ךיא זָאל ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןדרָא-רעטיר םעד ַאב ןרעווש רָאנ

 ,טעריכס יד ווערָא ריד ןיכ

 םָאד טָאה --- ,טגָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ ,רָאה ןַײמ ,ןַײא ךיַײא טרעה ---

 -ַאב טשינ טָאה ןוא טינ רעטיר ןייק רָאג ךָאד זיא סָאנעלַאב ןַײמ --- .טגָאזעג ?גניז

 -גיק ןופ רעױוּפ רעכַײר רעד ,ָאדודלַאה ןַאוכ זיא רע .ןדרָא-רעטיר םוש ןייק ןעמוק

 ,רַאנַאט

 דודלַאה ךיוא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- סיוא טשינ טכַאמ טָאד --

 -ייא ענַײז ןופ ףַאשַאב רעד זיא רענייא רעדעי זַא טַארפיב ,רעטיר ןַײז ןענעק סָאד

 | ,םיסַײמ ענעג

 םיסַײמ עכלעוו ןופ רעבָא -- ,טגָאזעג סערדנַא טָאה -- סעמע זיא סָאד --

 ענַײמ ןלָאצַאב טשינ רימ ?יוװ רע ןעוו ,רענַײמ סָאבעלַאב רעד ןּפַאשַאב זיא םיווייט
 ?עינַאװערָאה ןוא סייווש ןַײמ ןוא סעריכס

 ,טרעטטנעעגנ רעיוּפ רעד טָאה --- ,סרעדנַא רעדורב ,ּפָא טשינ ךימ גָאז ךיא ---

 ַאב ךַײא רעווש ךיא ןוא ,רימ טימ טמוק ןוא ןגינעגרַאפ סָאד ןָא רימ טוט ןוא ---

 ,ןלָאצַאב ךַײא לע ךיא זַא ,טלעוו רעד א ןַארַאפ ןענַײז סָאװ ,סנדרָא-רעטיר עלַא

 ,ןצלַאזוצ ךָאנ לעװ ןוא ,סנייא ןוא סנייא ,סנדליג טימ ,טגָאזעג בָאה ךיא יוז

 ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,קנַאד ןַײמ ךַײא ךיא ביג ןצלַאזוצ םעד רַאפ ---

 טעז ןוא .ןדירפוצ ךימ ךיא לעטש טימרעד ןוא ,סנדליג טימ םיא סָאד טיג רָאנ -

 ןַײא ךיא רעווש ,טינ זַא םורָאװ ,ןריֹוושעג טָאה ריא יװ ןַײז םעייקעמ טלָאז ריא

 ןוא ,ןפָארטשַאב ךַײא לעװ ןוא ןכוזפיוא ךַײא לעוו ךיא זַא ,עפונ עּוװוש רעד טימ

 -ַאבסוא עקרעשטשַאי א יװ ךַײא טלָאז ריא עליפַא ךַײא ךיא לע ןעניפענסיוא

 טימ טלָאז ריא יידעק ,ךַײא וצ טדער סָאד רעוװ ןסיוװ טליוו ריא ביוא ןוא .ןטלַאה

 ןופ טָאכיק ןָאד רעקיטכעמ רעד ןיב ךיא זַא ,ןסיוו טַײז ,ןלָאצַאב ןזומ ןסעמע ןַא

 טימ טבַײלברַאפ ןוא .טכערמוא ןֹוא סעלװַא רַאפ ןָא ךיז טמענ סָאװ ,ַאשטנַאמ ַאֿכ

 ןוא טגָאזעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ סָאד סיורַא טשינ קנַאדעג ןופ ךַײא לָאז ןוא טָאג

 .ןַײז וצ קַאסּפ םעַײקעמ ךַײא קַאסּפ םעד טימ ,ןריווושענ

 ַא ןיא ןוא ךרעפ ןַײז ןָאטעג ןרָאּפש ַא רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יוװ ןוא

 ןעועג טָאה רע זַא ןוא טקוקעגכָאנ םיא טָאה רעיוּפ רעד .ןטירענקעװַא לַײװ רעצרוק
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 -סיוא ךיז רע טָאה ,ןֶא טינ ןיוש םיא טעז ןעמ ןוא ,דלַאװ ןכָאנ טַײװ ןיוש זיא רע

 | :טגָאזעג ױזַא םיא ןוא סערדנַא טכענק ןַײז וצ םינָאּפ ןטימ טיירדעג|

 -פוש ךַײא ןיב ךיא סָאװ ןלָאצַאב ךַײא ךיא לעװ ,רענַײמ ןוז ,רעהַא טמוק ---

 ,ןלױפַאב רימ טָאה רעטכירַאפ-סעלװַא רענעי יו ,קיד

 טייקידענעג רעַײא זַא -- ,טנָאזעג סערדנא טָאה -- ,ןריווושעג טלָאװ ךיא --

 רע לָאז רָאי טנויוט ,רעטיר ןווארב םענעי ןופ לעפַאב םעד ןגלָאפוצסיױא טיירג זיא

 ,טינ רימ ריא טלָאצַאב רעמָאט ןוא ,טייקיטכערעג ןוא טייקשידלעה ןַײז רַאפ ןבעל

 -וצ ךַײא טָאה רע סָאװ ,קַאסּפ םעד םעַײקעמ ךַײא זוא ןֹוא רע טמוס ַײװעלַאה זיא
 ,טגָאזעג

 יו ױזַא רָאנ -- ,טגָאזעג רעוּפ רעד טָאה -- ןריווושעג ךיוא טלָאװ ךיא ---

 ךַײא יידעק ,ןרעסערגנרַאפ וויוכ םעד ךַײא ךיא ליוו ,ביל קרַאטש ךַײא בָאה ךיא

 | ,ןלָאצוצּפָא רעמ ךיוא

 במעד םוצ ןדנובענוצ רעדיוו ןוא טנַאה א רַאפ םיא רע טָאה טּפַאכעגנָא ןוא

 ,ןטיוט א טזָאלעגּפָא טשינ ריש םיא טָאה רע זיב ,ןסימשעג גנַאל ױזַא םיא טָאה ןוא

 ,ןגָאלש ןסייעב םיא וצ טדערעג רעױּפ רעד טָאה -- סערדנַא רַאה ,טציא ---

 טעװ רע יו ןעז ריא טעוװ ,סעדווירק יד ןָא ךיז טמענ סָאװ םעד רעהַא טפור ---

 ,טסידנעראפ טשינ ךָאנ יז בָאה ךיא שטָאכ ,ןעמענָא טשינ עדווירק יד טָא ןיוש ךיז

 טָאה ריא יוװ ,ןדנישוצּפָא ןקידעבעל ַא ךַײא קעשייכ רעד ןָא טציא טמוק רימ םורָאוו

 .  .ןקָארשעג טסעוװעג ךַײא

 ןכוזפיוא ןייג טביולרעד םיא טָאה ןוא ןדנובענּפָא םיא רע טָאה ףָאס םוצ רָאנ

 .ןַײז קַאסּפ םעַײקעמ םיא ןעמוס לָאז רע ,רעטכיר םעד

 -לעה םעד ןכוזפיוא ןריווושעג טָאה ןוא ןגָאלשרעד ?סיבַא קעװַא זיא סעדדנַא

 סע יוזַא יו טקנוּפ ַאב טקנוּפ ןלייצרעד םיא ןוא ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןשיד

 ,ןפָארטשַאב ךַאפ-ןביז םיא לָאז רע ןוא ןעשענ רעטייוו זיא

 ןעוועג ןוא טָאכיק ןָאד רעשידלעה רעד עלוװַא יד טפַאמעגטכערוצ טָאה ױזַא טָא

 ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יו ,רעכיז ןוא גנוריסַאּפ רעד טימ ןדירפוצ רָאנ זיב רע זיא

 עכעלרעטיר ענַײז וצ טכַאמעג בייהנא םענעביוהרעד ןוא ןכעלקילג ַא טָאה רע זַא

 וצ ?יטש טָאה ןוא ףרָאד ןיא ךיז וצ ןטירעג רע זיא רעטקידירפאב ַא ןוא םיסַײמ

 :טדערעג ךיז

 טנַײה ןבעל סָאװ יד ןופ עטסכעלקילג יד ןְפודנָא ןסעמע ןַא טימ ךיד טסגעמ,

 ףא ?יוװ יוװ !ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד עטסנעש יד ענייש יד ןופ ,ָא ,טלעוו רעד ףֵא

 עניול ןוא ןליוו ןַײד וצ קינעטרעטנוא ןוא ןדנובעג ןטלַאה וצ ןלַאמענסױא זיא ריד

 ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןַײז טעוו ןוא זיא סָאד יו רעטיר ןטמירַאב ןוא ןשידלעה ַאזַא

 טנַײה ןוא ןדרָא-רעטיר םעד {עמוקַאב רע טָאה ,ןסייוו עלַא יוװ ,ןטכענ סָאװ ,ָאשטנַאמ

 סָאװ ,ןעיאזיב ןטסערג םעד ןוא עלװַא עטסערג יד טשיװעגּפָא ןוא טכירַאפ רע טָאה

 טָאה רע .ןעגנַאגַאב ןעוו זיא סעשיר יד ןוא טכַארבעגסױרַא ןעוו טָאה טכערמוא סָאד
 טנידרַאפמוא ױזַא טָאה סָאװ ,עניוס םעד רעזכַא םַאב שטַײב יד ןסירענסיורא טנַײה

 | ",דניק עכַאװש סָאד ןסימשענ
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 טָאה סָאו ,געוו ַא וצ ןעמוקענוצ רע זיא ,ךיז וצ טדערעג ױזַא טָאה רע יוװ

 ,ןגעוודייש ענעי סנַאדעג ןפַא םורעד םיא ןענַײז ןעמוקעג ןוא ןריפ ףֵא טדיישעצ ךיז

 ןלָאז ייז טַײז רעכלעוו ןיא ןטכַארט ןלעטשקעװא ךיז ןגעלפ רעטיר-רעדנאו יד גוו

 ,ענעי ןופ ?יּפשַײב םעד ןָאטכָאנ רע טָאה טלָאװעג סעמכַאמ ןוא .ןעמענרַאפ ךיז

 -עגנַײרַא קרַאטש ךיז טָאה רע יווװ םעדכָאנ ןוא .ןבילבענ ןייטש ליטש ךיוא רע זיא

 -עגרעביא ןליוו ןַײז טָאה ןוא סעצייל יד ןעטנַאניסַאר טזָאלעגכָאנ רע טָאה ,טכַארט

 טָאה ןֹוא גנַארד ןטשרע ןַײז טגלָאפעגסיױא טָאה סָאוו ,דרעפ ןַײז ןופ ןליוו םעד ןבעג

 ױזַא טנַאּפשעגּפָא טָאה טָאכיק ןָאד זַא ןוא .לַאטש רעד וצ געוו ןפַא ןייג טזָאלעג ךיז

 רעדעלָאט ,ןשטנעמ עגנעמ עסיורג א ןעזרעד ןטַײװ ןופ רע טָאה ,לַײמ ייווצ ךערע ןַא

 ַאיםרומ ןייק ןרָאפעג ןענַײז סָאװ ,טסּוװרעד רעטעּפש ךיז טָאה ןעמ יו ,םירכָאס

 ערעייז טיס ייז ןענַײז ןטירעג ןוא טסקעזעבלַאז ייז ןענַײז ןעוועג .דַײז ןפיוקנַײא

 יו .סופוצ רעבַײרטנָא ןעגנוי ַײרד ןוא קידנטַײר רעגיד ריפ ךָאנ טימ ,סמעריש-ןוז

 ,לגנַארעג רעַײנ א טלעטשעגרָאפ םיא ךיז טָאה ,טקרעמַאב ייז טָאה טָאכיק ןָאד ראי

 ,ךעלנעמ ראפ טכַאדעג ךיז טָאה םיא טַײװ יו ,רע טָאה טכַאמענכַאנ סעמנַאמ ןוא

 לַאֹפ םעד רע טָאה ,רעכיב ענַײז ןיא טנעיילעג טסעוועג טָאה רע סָאװ ,ןלעטש יד

 ,ןָאטכָאנ טלָאװרַאפ ךיז טָאה םיא סָאװ ,לעטש ַא םענייא רַאפ ןטסָאמעגנָא יװ ןעזעג

 טוג ךיז ,ןבעגעג קערטש ַא ךיז רע טָאה טפַארק טימ ןוא ץלָאטש ןטנַאלַאג טימ ןוא

 יר ןגָארטעגוצ ,ךיז וצ זיּפש יד טקירדעגוצ ,סעינמערטס יד ןיא טקיטסעפעגנַײא

 יד זַא ,ןטרַאװ געוװו ןטימ ןפַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא טסורב רעד וצ דליש

 -עג ייז ןגעוו ױזַא ןוא ןטלַאהעג ןיוש ייז רע טָאה ענױזַא רַאפ) רעטיר-רעדנַאװ

 . -עמ ןטנָאנ ַאזַא ףַא ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ןוא .רעטנענ ןעמוסוצ ןלָאז (טכארט

 ןוא ןביוהעגפיוא לָאק ןַײז רע טָאה ,ןרעה ןוא ןעז ןענעק ןלָאז ייז םיא ןופ ךעלַאה

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ץלָאטש

 טשינ טעוװ ךַײא ןופ רענייא רעדעי כיוא ,ווערַא זיא ךַײא ןופ רענייא רעדעיו --- |

 יד יוו יורפננוי ענייש אזא ךָאנ טלעוו רעצנַאנ רעד ףַא זיא ָאטינ זַא ,ןַײז עדיומ

 !ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד ןכַײלגרַאֿפ םוצ טינ יד ,ַאשטנַאמ ַא?ל ןופ ןרעשדעה

 ַא ןוא םירוביד יד טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו ןבילבענ ןייטש ןענַײז םירכאס יד

 ןומ ןוא ,טנָאזעג סָאד טָאה סָאװ ,טלַאטשעג רעשילרעטסיוא רעד ףַא ןבענעג קוק

 רַאח רעד סָאװ ףַא ןענַאטשרַאפ ןיוש ייז ןבָאה ,טלַאטשעג רעד ןופ יו דייר יד .
 -סַאה יד ןריפרעד טעװ סָאװ וצ ןעז ןכעלעמַאּפ יז ןבָאה טלָאװעג רָאנ ,ענושעמ זיא
 רָאג זיב ןוא ץעל לקיטש ַא ,ייז ןופ רענייא ןוא .ייז ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ ,עמָאס

 :טדנעוװעג םיא וצ ךיז טָאה ,רענולק ַא |

 .טנָאז ריא סָאװ ,עמַאד עביל יד ,זיא יז רעוו טשינ ןסייוו רימ ,רעטיר רַאה --- |

 ןלעװ ,יז טלטיטַאב ריא יװ טייהנייש אזַא ןַײז טעװ יז ביוא ןוא זדנוא יז טזַײװַאב

 טַײז רעַײא ןופ טרעװ סָאװ ,סעמע םעד ןַײז עדיומ גנַאװצ םוש ןָא ןוא ןרעג רימ
 - | .טרעדָאפעג זדנוא ַאב

 ןיא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןזַײװַאב ךַײא יז לע ךיא ביוא ---



 ?סעמע ןטנַאקַאב ַאזַא ןַײז עדיומ רעייא טימ ןָאטענפיױא ןבָאה ריא טעוװ עשז סָאוו

 -ַאב ,ןַײז עדיומ ,ןביולג ןעזענמוא סָאד טלָאז ריא ןירעד טיײטשַאב טייקיטכיוו יד

 ךיא ,גירק ןיא רימ טימ ריא טנַײז ,טינ ןעוו .ןקידייטרַאפ ןוא ןרעווש ,ןקיטפערק

 םעד ךָאנ רענייא ,ןענענעג ריא טלָאז ןיוש .טַײל עקידעװַײנ ןוא עקידרעטסנַאמ

 ןיא סע יװ ,לָאמַאפַא עֶלַא רעדָא ,ןדרָא רעכעלרעטיר רעד טרעדָאפ סָאד יוװ ,ןטייווצ

 טרַאװ ןוא ךיא ייטש ָאד .דנַאטש רעַײא ןיא טייהניֹוועג עסעִימ יד ןוא ריפנַײא רעד

 ,טַײז ןַײמ ףֵא זיא סָאװ ,טכער םעד טימ טסעפ ,ךַײא ףַא

 רעַײא ַאב טעב ךיא -- ,רעכיוס רעד טרעפטנעענּפָא טָאה -- רעטיר רַאה ---

 א ,ןַארַאפ ָאד ןענַײז רימ סָאו ,ןטשריפ עַלַא יד ןופ ןעמָאנ םעניא ,טייקידענעג

 דימ סָאװ ,ךַאז א ןַײז וצ עדיומ ןעמענ טשינ ןסיוועג רעזדנוא ףָא ןלָאז רימ יידעק

 סעינירעסייק יד ןדָאש םוצ ךָאנ וצרעד) טרעהעג טשינ ןוא ןעזענ טשינ לָאמנייק ןבָאז

 -ַאמ ךיז טייקידענעג רעַײא לָאז ,(ארודאמערטסקע ןוא ַאירַאקלַא ןופ סנגיניק ןוא

 יד ןרָאק א יוװ ןַײז לָאז ,עמַאד רעד ןופ דליב ַא סעּפע ןזַײװ זדנוא ןוא ןַײז ךעירט

 ןלעװ רימ ןוא לכעלַײנק סָאד ןעמוקַאבסױרַא םיִדָאפ םעד טימ רימ ןלעוו ,סיודג

 ןוא ןדירפוצ ןַײז טעװו טייקידענעג רעַײא ןוא טקידירפַאב ןוא רעכיז ןַײז טימרעד

 עליפַא זַא ,ךַײא טימ טַײװ ױזַא ןיוש ןענַײז רימ זַא ,ךיא ןיימ ,ךָאנ וצרעד .טנױלַאב

 לָאז ערעדנַא סָאד ןוא גיוא ןייא ףֵא עדנילב ַא ןזַײװ זדנוא יז לָאז דליב רעַײא

 -ַאנ א ךַײא יידעק ,ןנעוו טסעד ןופ ,רימ ןלעװ ,ןייטשיולב ןוא רעווניק טימ ןפירט

 | .ןעגנַאלרַאפ טעוװ ריא רָאנ סָאװ עוויוטעל ריא ןנָאז ,ןָאטוצנָא ךעור-סעכ

 -יק ןָאד טָאה --- רעקיטכערטרעדינ וד ףרוווסיוא ,ריא ַאב טשינ טפירט סע ---

 סָאד ,ךיא גָאז ,ריא ןופ טשינ טפירט סע -- .רענעדנוצעגנָא ןַא טרעפטנעעג טָאכ

 -יוהעג ןוא דנילב טשינ ןוא ,עטַאוו ןיא םימָאסב ןוא ןיטשרוב רָאנ ,טסגָאז ֹוד סָאוי

 רַאפ ןלָאצַאב טעוװ ריא ןוא .לדניּפש רעמארעדאוונ ַא יו ךַײלנ רָאנ ,יז זיא טרעק

 יו טייהנייש אזַא ןגעק טכארבעגסױרַא טָאה ריא סָאװ ,ננורעטסעל רעסיורג רעד

 .ןיא עמַאד ןַײמ

 רעטשרעטנוא רעד טימ ןפרָאוװעג ךיז רע טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה רע יוװ ןוא

 ןעוו זא ,סעַאק ןוא טו ַאזַא טימ ןוא ,טנַאזעג סָאד טָאה סָאװו םעד ףַא זיּפש טַײז

 ןוא טלכיורטשענ סעּפע ןָא עטנַאניסָאר טָאה געוו ןטימ ןיא סָאװ ,לזַאמ סמענעי טינ

 -ָאר ןיא ןלַאפעג .ןטינשענּפָא טכעלש רעכיוס רעקידעּפצוכ רעד טלָאװ ,ןלאפעגמוא

 ,דלעפ ןרעביא עקערטש עשביה א רעטיר ןַײז ךיז טָאה טלקַײקעגקעװַא ןוא עטנַאניס

 -עג ױזַא .טנעקעג טשינ ןפיונייעב רע טָאה ,ןייטשפיוא טלָאװענ טָאה רע ןעוו ןוא

 ןופ גָאװ רעד טימ רעוויק רעד ןוא ןרָאּפש יד ,דליש ועד ,זיּפש יד םיא טָאה טרעטש

 ןוא ןייטשפיוא טווורּפעג טָאה רע ןעוו טיײצ רעד ןיא רָאנ .רעצנַאּפ ןקיטיײצרַאֿפ םעד

 :ןגירשעג רע טָאה ,טנעקעג טשינ

 ,קידוש ןיב ךיא טינ ,טעז ,טַײל ענעגנַאפעג ,םינָאדכַאּפ ,טשינ טפיולטנַא ---

 .ןגיוצענסיוא יוזַא גיל ךיא סָאוװ דרעפ ןיימ זיא קידלוש

 טרעהרעד טָאה ,סענָאװַאק ענייר טינ ןבָאה טזומעג טָאה סָאװ ,רעבַײרטנָא ןַא
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 ,ןטַײז יד ןיא רעפטנע ןַא ןָא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ייז טָאה ןוא דייר עצלָאטש יד

 םענייא טימ ןוא ךעלקיטש ףַא ןכָארבעצ יז ןוא זיּפש יד טּפַאכעג ,ןפָאלעגוצ זיא רע

 טקוקעג טשינ ןַא ,ּפעלק ?יפ ױזַא טָאכיק ןָאד רעזדנוא ןלײטנַײא ןעמונעג ייז ןופ

 -ַאב יד .ץייוו ץערָאק ַא יו ןלָאמעצ םיא רע טָאה ,טרעצנַאּפַאב ןעוועג זיא רע סָאװ

 ךָאנ ,ןזָאל ורוצ םיא לָאז ןוא ןגָאלש יוזַא טינ םיא לָאז רע ןנירשעג ןבָאה םיטַאבעל

 ןיב ,ליּפש יד ןלעטשּמָא טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ןסיבעגנָא ןעוועג ןיוש זיא גנוי רעד

 "נַא יד רע טָאה ןבילקעגפיוא ןוא ,סעַאק ?סיב טשער םעד ןדָאלסיױוא טשינ טעװ רע

 ןוא ,םיא ןוצ ייוו ,םענעלַאפעג םעד ףַא ןכָארבעצ ייז טָאה ןוא זיּפש רעקיטש ערעד

 רע טָאה ,טליפעג ךיז ףֵא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,ּפעלק טימ םערוטש םעד רעטנוא
 יו ,ןדנובַאגַאװ יד ןוא דרע ןוא למיה טָארדעג טָאה ןוא טכַאמענוצ טשינ ?יומ סָאד

 | ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא

 ןֹוא געוו רעייז קעװַא ןענַײז םירכָאס יד ןוא טרעטַאמעגנַײא ךיז טָאה גנוי רעד

 -עגָאלשעג םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ סָאװ עזַײר רעצנַאג רעייז ףַא ייז ןבָאה טָאהעג

 רעדיוו רע טָאה ,ןיילַא רענייא ןעזרעד ךיז טָאה רע זַא ,רע ןוא .םיא וצ ייוו ,םענ

 -עג טשינ סָאד טָאה רע ביוא רָאנ .ןבייהפיוא ןענעק ךיז רע טעוװ רעשפע טווורּפעג

 רעטּפַאלקעצ ַא ןָאט טנעקעג סָאד רע טָאה יװ טנַײה ,טייהרעטנוזעג ןזַײװַאב טנעק

 ,ןכעלקילג א רַאפ ךָאנ ךיז רע טָאה ןטלַאהעג ןוא ?רענעכָארבעצ ַא טָאמיק ןוא

 ןריסַאּפ ןזומ סָאװ ,ןקילגמוא ענעי ןופ ןיא סָאד זַא ,רע טָאה טכַארטעג סעמנַאמ

 ןוא .דרעפ ןַײז ףֵא טגײלעגפױרַא רע טָאה דלוש עצנַאנ יד ןוא ,רעטיר-רעדנַאוו יד

 .ףונ רעצנַאג רעד ןעוועג םיא זיא רעווש ױזַא ,ןבייהפיוא ךיז רע טָאה טנעקעג טשינ

 לטיּפַאק רעטפניפ

 רעזדנוא טימ ןעשעג זיא סָאװ ,קילנמוא םעד ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע זו

 .רעטיר

 טנַאמרעד ךיז רע טָאה ,ןריר טשינ סעמע ןַא טימ ךיז ןעק רע ןעזעג טָאה רע ז

 נַײז ןופ לעטש א סעּפע ןיא ךיז ןטכַארטנַײרַא ,לטימ ןקידנעטש ןַײז ןָא 8

 -ָאדלַאװ ןגעוו ?עטש םענעי קנַאדעג ןפַא סעַאנושעמ ןַײז םיא טָאה טכַארבעג .רעכיב

 םענייא רעביא םיא טזאל ָאטָאלרַאק ןעוו ,ַאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ םעד ןוא סָאניױװ

 ןוא טנַאקַאב רעדניק רַאפ זיא סָאװ ,עסַײמ ַא זיא'ס .ןטקיזַאמעצ ַא דלעפ ןיא ןייֿלַא

 ןוא ,ריא ןיא ןביולנ טַײל עטלַא עליפַא ןוא טנַאקַאבמוא טשינ ענעסקַאװרעד ראפ

 יד טָא .סעמע ןענַײז םיסּפַאמ סדעמכַאמ יו סעמע ױזַא יז זיא ,ןגעוו טסעד ןופ

 טניפעג רע יו ,עגַאל רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יװ זיא ,ןענופעגסיוא רע טָאה ,עסַײײמ

 דרע רעד הא ןעלקַײק ךיז ןוא ליפעג סיורג ןזַײװסױרַא רע טָאה ןעמונעג ןוא .ךיז

 ןיא רעטיר רעטעגרַאהעצ רענעי סָאװ ןגָאז ןעמונעג טומ ןטכַאװשענּפָא טימ ןוא

 | :טגָאזעג טָאה ,ןעמ טגָאז ,דלַאװ
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 ,ענַײמ עמַאד ,וטסיב וו --

 ?ײװ טינ ריד טוט קילנמוא ןַײמ סָאװ

 ,עמַאד ןַײמ ,ןופרעד טשינ וטסייוו יצ

 ?ַײרטענמוא ןוא שלַאפ וטסיב רעדָא

 סע ּוװ ,ןזורעפ יד זיב סנַאמָאר םעד ןניוצעג רעטַײװ רע טָאה ױזַא טָא ןוא
 ;ךיז טנָאז

 ,ַָאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ רעלעדייא ,8ַא

 ןרַאה רעכעלביײל ןוא לקנָא ןַײמ

 ,זרעפ םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו טלָאמעד טקנוּפ זיא ?זַאמ ןַײז ףַא ןוא

 -וצ טסעוועג טָאה סָאװ ,ןכַאש א רענַײז ,ףרָאד ןַײז ןופ רעױּפ ַא ןעגנַאגעגַײברַאפ

 ןגיל ןשטנעמ םעד ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,לימ רעד וצ ץייוו גנודָאל ַא טריפעג

 ןיא רע רעוו טגערפעגנ םיא ןוא ןעמוקעגוצ רע זיא ,דרע רעד ףַא ןגיוצעגסיוא ױזַא

 -ענ עדַאװַא טָאה טָאכיק ןָאד .רעטיב ױזַא טצכערק רע סָאװ זיא םיא סָאװ ןוא

 טינ םורעד םיא טָאה רע ןוא ,רעטעפ ןַײז ,אוטנַאמ ןופ זיקרַאמ רעד זיא'ס טניימ

 ווי ,סנַאמָאר םענופ רעטרעוו יד טימ םיא וצ טדערעג רעטַײװ רָאנ ,טרעפטנעעג

 סעטנַארערּפמע ןֹופ עביל רעד ןגעוו ןוא קילנמוא ןַײז ןנעוו סיוא םיא טלייצרעד רע

 .ךיז טגניז סנַאמָאר םעניא יו ױזַא ץלַא ,בַײװ ןַײז טימ ןוז

 ןעמונעגרעטנורַא .טפַאנעג ןוא ןעַײרעדױלּפ יד טרעהעגסיוא טָאה רעױּפ רעד

 -מורַא םיא ןוא סענעקעטש יד ןופ ןטלציּפעצ ַא ןיוש ,קעשַאד םעד םיא ַאב רע טָאה

 םיא טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,ביוטש טימ ןעווענ לופ זיא סָאװ ,םינָאּפ סָאד טשיועג

 :טגָאזעג ױזַא םיא ןוא טנעקרעד םיא רע טָאה ,טשיװעגמורַא

 ךָאנ זיא רע ןעוו ןסייחעג רע טָאה ,סעָאמשַאמ ,ױזַא סָאװ) ַאנַאכיק רַאה --
 -רעדנַאװ א ץירַאּפ ןקיור א ןופ ןרָאװעג טָאהעג טשיג ךָאנ זיא ןּוא ןעניז םַאב ןעוועג

 ?טכַאמעג סנױזַא טייקידענעג רעַײא ןופ סָאד טָאה רעוו ,(רעטיר

 .סנַאמָאר ןַײז ןגיוצעג ץלַא רענעי טָאה ,טגערפענ ץְלַא םיא טָאה רעד פָאװ רָאנ

 ,ןָאט וצ ןבילבעג טשינ שרעדִנַא סעּפע ןשטנעמ ןביל םעד זיא ,ךַאז ַאזַא ןעזעגנ

 טינ רע טָאה יצ ןעז ןוא ?קעד-ןקור סָאד ןוא ?קעד-טסורב סָאד םיא ןָאטסױא יו
 -רעד ןעמיפ ןייק טשינ עלופא ןוא ןעזעג טשינ רע טָאה טולב ןייק רָאנ .דנּווװ ַא סעּפע
 טָאה ,ימ קינייו טשינ טימ ןוא דרע רעד ןופ ןבייהפיוא םיא רע טָאה ןעמונעג .ןופ

 יו ,עמייהעב רענעסאלעג רעמ ַא ףַא יו ,לזייא ןפַא ךיז וצ ןביוהענפיורַא םיא רע

 עליפַא ךעלדנעּפש יד ,ןפָאװ יד רע טָאה ןבילקענפיוא .ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה רע

 רע טָאה ןעמונעגנָא .ןעטנַאניסָאר ףֵא ןדנובעגנעמאזוצ ייז טָאה ןוא זיּפש רעד ןופ

 געוו ןפַא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ?מייצ ןרַָאפ ?זייא סָאד ןןא ןעמיר ןרַאפ דרעפ סָאד

 רעקינייוו טשינ .ןעַײױעדױלּפ סטָאכיק ןָאד רעביא רעטכַארטרַאפ ַא ,ףרָאד ןיא ךיז וצ

 זַא ,רענעלָאמעצ ןוא רעטּפַאלקעצ ַאזַא ,ןיילַא טָאכיק ןָאד ןעוועג זיא טכַארטרַאפ

 ץפיז אזַא ?ָאמ וצ לָאמ ןופ טָאה ןוא ןטלַאה טנעסעג טשינ ?זייא ןפַא ךיז טָאה רע



 "עג רעדיוו םורעד טָאה רעױּפ רעד ןוא ,ןעזרעד למיה םעד טָאה רע זַא ,ןָאטעג

 .זיא םיא סָאװ ןנערפ וצ םיא וויוכ ןַײז רַאפ ןטלַאה

 סָאװ ,סעסַײמ יד טכַארבעג ןעניז ןפַא םיא טָאה ןטָאס רעד שרעדנַא טינ ןוא

 ןיא סעמכַאמ ,ןעשעג םיא טימ זיא סאו ,קילגמוא םעד ןיא טסַאּפעגנַײרַא ךיז ןבָאה

 טָאה טנַאמרעד ןוא ןסָאניװַָאדלַאװ ןָא ןסעגרַאֿפ טַאהעג ןיוש רע טָאה טונימ רעד

 -ךָאר ,ַארעקעטנַא ןופ רעעזפיוא-סָאלש רעד ןעוו ,סעיַארַאדניבַא רָאמ רעד םיא ךיז

 -סָאלש ןיא ךיז וצ ןעגנַאפעג קעוַא םיא טריפ ןוא םיא טּפַאכ ,סעיָאװרַאנ עד ָאניר

 סָאװ ןוא ךיז טליפ רע יו טנערפעג רעדיוו םיא טָאה רעיוּפ רעד ןעוו ןוא .עמרוט

 -עג רעיַארעצנעבַא רעד טָאװ רעטרעוו יד טימ טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,זיא םיא

 טסעװעג סָאד טָאה רע יו ,ןסעיַאװרַאנ עד ָאנירדָאר טרעפטנעעג טָאה רענעגנַאפ

 -ַאב טרעװו סָאד ּוװ ,רָאיַאמעטנָאמ עד עכרָאכ ןופ ?ַאנַאיד , רעד ןיא טנעיילעג

 טָאה רעױּפ רעד זַא ,לטניּפ ןיא ױזַא עסַײמ יד רע טָאה טסַאּפענוצ ןוא .ןבירש

 ןפיוה םעד טרעהענסיוא טָאה רע ןעוו לווַײט םוצ ןקיש ןיילַא ךיז טרעהעגפיוא טשינ

 טָאה ןוא טיירדעצ זיא ןכָאש ןַײז זַא ,רעױּפ רעד ןופרעד טָאה טנעקרעד .ןסעשּפיטי

 טשינ רעד ןופ ןרעוו וצ רעטָאּפ יידעק ,ןעמוקוצמייהַא רעכיג סָאװ טלַײאעג ךיז

 טָאה ףָאס םוצ .עשַארד רעגנַאל סטָאכיק ןָאד ןופ טליפענ טָאה רע סָאװ ,טייקסטונ

 ;טגָאזעג טָאכיק ןָאד

 יד זַא ,סעיאװרַאנ עד ָאנירדָאר ןָאד רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,ןסיוו טַײז ---
 סָאװ ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד ענייש יד זיא ,ךַײא גָאז ךיא סָאװ ,(*ַאפירַאכ ענייש

 עשירעטיר עטסטמירַאב יד ןייגַאב לעװ ןוא ךיא ײנַאב ,ןעגנַאגַאב ךיא ןיב ריא רַאפ

 ןעו טעוװ ןעמ סָאװ ןוא טעז ןעמ סָאװ ,ןעזענ ןעוו טָאה ןעמ סָאװ ,ןטייקשידלעה

 | ,טלעוו רעד ףַא ןעז זיא סע

 :טרעפטנעעג רעױּפ רעד טָאה ףיורעד

 ךיא סָאװ שטנעמ רעקידניז ,רַאה ןַײמ ,טייקידרענעג רעַײא ,סיוא טרעה ---

 ,ַאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ רעד טשינ ןוא ךיא ןיב סעיַאװרַאנ עד ָאגירדָאר ןָאד טשינ !ןיב

 סָאניװָאדלַאװ טשינ זיא טייקידענעג רעַײא ןוא ,ןכָאש רעַײא ,ָאסנָאלַא ָארדעּפ רָאנ

 .ַאנַאכיק רַאה ץירָאּפ רעכעלטנרָא רעד רָאנ ,סעיַארַאדניבַא טינ ןוא

 ךיא ןוא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןיב ךיא רעוו סייוו ךיא -

 ןיוא טרעַײנ ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא סָאװ עֶלַא יד רָאנ טינ ןַײז ןעק ךיא זַא ,סייוו

 טעמכַאמ ,טמאפ ןטענ רעד ןופ ןַײנ יד עליפַא ןוא ךַײרקנַארפ ןופ ןרַאּפ ףלעווצ עלַא

 רעדנוזַאב ייז ןופ רעדעי ןוא םענייניא עלַא ייז סָאװ ,ןטייקשידלעה עלַא יד רעביא

 ,רעסערג ךָאנ ןַײז ןטייקשידלעה ענַײמ ןלעװ ,ןָאטעגפױא טָאה

 רעד רָאנ .ןרעו טכַאנ רַאפ ןעמוקעגמייהַא ייז ןענַײז ןכערּפשעג יד טָא טימ

 םער ןעז טשיג לָאז ןעמ יידעק ,לקנוט ןרעוו טעװ סע זיב טרַאװעגסיױא טָאה רעיוּפ

 טָאה רע יװ ,ןרָאװענ טַײצ זיא סע ןעוו .ןכעלרעטיר טשינ ַאזַא ץירָאּפ ןטּפַאלקעצ

 .עמַאר ענייש ַא ,עצירּפ ַא ,ןשיבַארַא ןופ -- ַאפירַאכ (+

-- 88 --- 



 רע ּוװ ,זיוה ןיא ןטָאכיק ןָאד וצ ןוא הרָאד ןיא ןעמוקעגנַײרַא רע זיא ,ןענַאטשרַאפ

 -עש רעד ןוא ךעלַאנ רעד טרָאד ןענַײז ןעוועג .גנורעדורעצ עצנַאו ַא ןפַארטעג טָאה

 ןפַא ייז וצ טדערעג טָאה טסניד יד ןוא ,סטָאכיק ןָאד טנַײרפ עטוג עסיורג ,רער

 ;לָאק ןכיוה

 יװ) סערעּפ ָארעּפ טָאיצנעציל ,טייקידענעג רעַײא ,טינ ריא טנָאז סָאװ ---

 ?רַאה ןַײמ ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד וצ ,(ךעלַאג םעד ןפורעג טָאה ןעמ

 ןַײז ןוא עשטַאילק ןַײז טינ ךיוא טעז ןעמ ןוא טינ םיא טעז ןעמ יו געט ַײרד ןיוש

 טלַאפ רימ !רימ וצ זיא ךָארב ַא ,רעצנַאּפ ןַײז ןוא זיּפש ןַײז טינ ךיוא ןוא דליש'

 ,ןברַאטש םוצ ענעריובעג א ךימ טעז ריא יו ,סעמע רענייר רעד זיא סָאד ןוא ,ןַײא
 ףיױא טינ טרעה רע סָאװ ,רעכיב-רעטיר ענעטלָאשרַאפ ענַײז םיא ןבָאה סָאד זַא

 ,ןנָאז ץלא טנעלפ רע יו ,ךימ ךיא ןָאמרעד טציא .טכַאמענ ענושעמ ױזַא ,ןענעייל

 -סױרַא ךיז ןוא רעטיר-רעדנַאוו א ןַײז ןלעוו טלָאװ רע זַא ,קידנדייר זדנֹוא ןשיווצ

 ןעבַא רַאב וצ ןוא ןטָאס םוצ ןייג ייז ןלָאז .לגנַארעג ןכוז טלעוו רעד רעביא ןזָאל

 ץנאג ןיא ךעיומ ןטסלדייא םעד ןופ טכַאמענ לעט ַאזא ןבָאה סָאװ ,רעכיב עלַא יד

 !ַאשטנַאמ ַאל

 :טנַאזעג יז טָאה רעמכָאנ ןוא ,עצינעמילּפ יד טגָאזעג טָאה ענענייא סָאד

 םעד ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא) סַאלָאקינ רעטסַײמ רַאח ,ןַײז ןסיוו טפרַאד ריא ---

 ףֵַא טנעײלרַאפ ךיז טָאה רעטעפ רַאה ןַײמ ןפָארטעג טָאה לָאמטּפָא זַא ,(רערעש

 ןוא ןשינעקישנָא יײלרעלַא טימ רעכיב עזָאלצרַאה יד ןיא דנַאנַאכָאנ סעלסעמ ייווצ

 ןכָאטשעג ןוא דרעװש יד טּפַאכעג ןוא ךוב סָאד ןפרָאװענקעװַא רע טָאה ךָאנרעד

 ,ןגָאז רע טגעלפ ,ןעוועג דימ קרַאטש ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,טנעוו יד ןיא ריא טימ

 סָאװ סייווש רעד ןוא ,סמערוט יד יו ןזיר ריפ ןכָאטשרעד טיוט ףַא טָאה רע זַא

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,ןדנּוװ יד ןופ טולב זיא ,ןגָאז רע טגעלפ ,ןענורעגנ םיא ןופ טָאה
 טֿפַאק טימ גורק ןלופ א ןעקנירטסיוא ךָאנרעד טנעלפ רע .טכַאלש רעד ןיא ןעמוק

 טנעלפ ןגָאז ןוא ,ןקיורַאב ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוק רע טנעלפ ןופרעד ןוא רעסַאוװ

 םיא סָאד טָאה טכַארבענ סָאװ ,קנַארטענ רערעַײט ַאזַא זיא רעסַאװ יד זַא ,רע

 ןייֵלַא ךיא רָאנ .טנַײרפ ַא רענַײז ,ףעשכעמ רעסיורג ַא ןוא רעטנרעלעג א ,ףיקס

 ןבעגעג ןסיֹוו וצ סנטַײצַאב טשינ בָאה ךיא םורָאװ ,קידלוש ןעמעלַא םעד ןיא ןיב

 ןופרעד םיא טלָאז ריא ,ןעַײרעדױלּפ סרעטעפ רַאה ןַײמ ןגעוו ןטייקידענעג ערעַײא

 .רעכיב עקידמערייכ יד ןענערברַאפ ןוא ,ןעמוקעג וצרעד זיא רע רעדייא ןלייהסיוא

 -רַאפ טרעוו יד ןבָאה סָאו ,ןיפ םעד ןופ ךַאס ַא םיא אכ ןענַײז ןַארַאפ םורָאוו

 | .רעכיב עשיסרָאקיּפַא עלַא טימ ךַײלנ ןרעוו וצ טנערב

 ןַײמ ףַא ןוא -- ,טנָאזענ ךעלַאג רעד טָאה -- ךיוא ךָאד ךיא גָאז סָאד --

 עדייעוו םֵא לָאק ינפיב רעטַײש ןפַא ןַײז ייז ןלעוו גָאט ןקידנגרָאמ ךָאנ זַא ,טרָאוװו

 ןָאט וצ רענעייל יד ןעגנערב טשינ רעמ ייז ןלָאז ןוא ,רעַײפ םוצ טעּפשימרַאפ ןוא

 | | .ןָאטעג עדַאװַא טָאה טנַײרּפ רעטונג ןַײמ סָאװ סָאד

 רעד ךיז טָאה ןופרעד ןוא טרעהעג ץלַא סָאד ןבָאה טָאכיק ןָאד ןוא רעיױּפ רעד
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 -ענ טָאה ןוא טרירעג זיא רענַײז ןכָאש רעד סָאװ ףַא טּפַאכעג ףָאסלָאקּפָאס רעיױּפ

 ;ןפור ןעמונ

 -רַאמ רַאה םעד ןוא סָאניװַאדלַאװ רַאה םעד ,ןטייקידענעג ערעַײא ,טנפע ---

 ךָאמ רַאה םעד ןוא ,רעטקידנוװעצ רעוש א םייהַא טמוק סָאװ ,אוטנַאמ ןופ זיל

 -רַאנ עד אגירדָאר ןקיטכעמ םעד ןופ ןעגנַאפעג טריפעג טרעוו סָאװ ,סעיַארַאדניבַא

 . .ארעקעטנַא ןופ רעעזפיוא-סָאלש ,סעיאו

 רעוו ייז ןבָאה טנעקרעד יו ױזַא ןוא ,ןפָאלעגסױרַא עלא ןענַײז ,סעליוק יד ףַא
 טשינ לזייא םעֶנופ ךָאנ זיא סָאװ ,רעטעפ ןוא סָאבעלַאב רעייז רעוו ןוא טניירפ רעייז

 םיא טימ ןפָאלעג ייז ןענַײז ,טגעקעג טשינ טָאה רע סעמכַאמ ,ןבָארקענּפָארַא טאהע;נ

 :ייז רע טָאה טנָאזעג .ןּפַאכמורַא ךיז

 רלוש רעד בילוצ רעטקידנוװעצ רעווש א םוק ךיא ,טנרָאװעג עַלַא טַײז |

 -געמ זיא סָאד ביוא ,ןפור ןעמ לָאז ןוא טעב ןיא רימ וצ ךימ טריפ .דרעפ ןַײמ ןופ

 .ןדנּוװ ענַײמ ןקעלּפָא ןוא ןלייה לָאז יז ,אדנַאגרוא עטנרעלעג יד ,ךעל

 רימ --- ,טסניד יד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ָאש רעזייב ַא ןיא ,רָאנ טעז ---
 רעַײא ,ףױרַא טמוק !סופ ַא הַא טקניה רַאה רעד זַא ,טגָאזעג ץרַאה סָאד רעבָא טָאה

 יו ןסיוו ַאדנַאגרוא רעד ןָא ךיוא ָאד ןלעוו רימ ,ָאש רעקידלזַאמ ַא ןיא ,טייקידענעג

 ,לָאמ טרעדנוה ךאנ ןוא לָאמַאכָאנ ,ךַײא ךיא גָאז ,ןרעוו ןלָאז ןטלָאשרַאפ .ןלייה ןצ
 !טייקידענעג רעַײא טריפרעד וצרעד ןבָאה סָאװ ,רעכיב-רעטיר יד טָא

 יד םיא ַאב ןכוז ןעמונעג ןוא טעב ןיא טנײלעגנַײרַא דלַאב םיא טָאה ןעמ

 רעמ טינ זַא ,רע טָאה טגָאזעג ןוא ,ןענופעג טשינ ענייא ןייק טָאה ןעמ רָאנ ,ןדנגוו

 עטנַאניסָאר טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ לַאפ םעד ןופ טּפַאלקעצ םיא ןענַײז רענייב יד

 ןעגנוי-רעקפעה עטסערג יד ,ןזיר ןעצ טימ ןנָאלשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,דףעפ ןַײז

 | .טנָאמרַאפ טלעוו יד סָאװ סעקינעּפצוכ ןוא

 !םיא ַאב ןיוש ןצנַאט ןזיר --- .ןפורעגנָא ךיז ךעלַאג רעד טָאה -- !טלַאה --
 ןערברַאפ ,ןרעװו טכַאנ טעװ סע רעדייא ,ןנרָאמ ךָאנ זַא ,ךיא רעווש םעלייצ םַאב

 | .ייז ךיא

 -ויא ןייק ףַא טָאה רע ןוא טגערפעג סעגַארפ רעטנזיוט ןטָאכיק ןָאד טָאה ןעמ

 -וצּפָא סעּפע ןבעגנ םיא לָאז ןעמ ןטעבעג רָאנ טָאה ןוא ןרעפטנע טלָאװעג טשינ רענ

 ןעמ טָאה ױזַא .עטסקיטכיוװ סָאד םיא רַאפ זיא סָאד םורָאװ ,ןפָאלש ןזָאל ןוא ןסע

 ױזַא יו רעױּפ םעד אב טסוװװורעד ךעלַאנ רעד ךיז טָאה רעטעּפש טשרע ןוא ,ןָאטעג

 רעד טימ ןיוש ,טלייצרעדסיוא ץלַא םיא טָאה רע .ןטָאכיק ןָאד ןענופעג טָאה רע

 רע סייעב ןוא ןענופעג םיא טָאה רע סייעב טרעדױלּפעג טָאה רע סָאװ ,ַײרעדױלּפ

 .טציירעצ רעמכָאנ טָאיצנעציל םעד ַאב טָאה סָאד סָאװ ,טריפעג ךיז טימ םיא טָאה

 רע ןוא ,ןָאטעג עקַאט גָאט ןטייווצ ןפַא טָאה רע סָאװ סָאד ןָאט וצ קעשייכ םעד

 םיא טימ זיא ןוא ,סַאלָאקינ רעטסַײמ ,רערעש םעד טנַײרפ ןַײז ןפור קעװַא זיא

 | .זיוה ןיא ןטָאכיק ןָאד וצ ןעמוקעג
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 .לטיּפַאק רעטסקעו

 רערעש םעד טימ ךעלַאג רעד סָאװ ,עיזיווער רענולק ןוא רעטיורג רעד ןגעוז
 .ךעומלַאב ןקילעדא רעזדנוא ןופ קנַאש-רעכיב םעניא טריפעגכרוד ןבָאה

 -םיש יד עצינעמילּפ רעד ַאב ךעלַאג רעד טָאה ןטעבעג .ןפָאלשעג ץלַא ךָאנ זיא יש
 ,קילגמוא םעד ןופ עביט יד ,רעכיב יד ןעייטש סע ווו ,רעדייכ םעד ןופ ןעל

 יד ןוא עֶלַא ןיהא ייז ןענַײז ןעגנַאגעגנַײרַא .ןבעגעג ןרענ רעייז םיא ייז טָאה יז ןוא

 -וב עסיורג דנעב טרעדנוה רעכעה טרָאד ייז ןבָאה ןפָארטעג ןוא ,ייז טימ טסניד

 ייז טָאה טסניד יד רָאנ יוװ ןוא ,ערענעלק ערעדנַא ץוכַא ,ענעדנובעגנַײא טוג ,רעכ

 עלעסיש ַא טימ .ןעמוקעגקירוצ דלַאב זיא ןוא ןפָאלעגסױרַא ךיג יז זיא ,ןעזרעד

 | .עלעדייוו-ץירּפש א ןוא רעסאו טקילייהעג

 ןוא ,טאיצנעציל רַאה ,טייקידענעג רעַײא --- ,טגָאזעג יז טָאה -- טמענ --

 יד ןופ ,רעכַאמפעשיק ַא סעּפע ָאד ךיז טניפעג רעמָאט ,רעדייכ סָאד טצירּפשַאב

 ןבעג םיא רימ ןלעװ ,ןדַײל ףַא זדנוא ןפעשיקרַאפ ןוא רעכיב עלַא לופ ןענַײז סָאװ

 .ןבַײרטרַאפ טלעוו רעד ןופ ןוא ןופרעד לסיבַא ןכוזרַאפ וצ

 -עג טָאה ןוא סעמימט סטסניד רעד ןופ טָאיצנעציל רעד ךיז טָאה טכַאלעצ

 ןעז לָאז רע ,סנייא ךָאנ סנייא ,רעכיב יד ןעגנַאלרעד םיא לָאז רע רערעש םעד ןסייה
 יז ןשיוװצ ןענימענ ךיז ןלָאז סע ךעלגעמ םורָאװ ,ייז ןיא ךיז טבַײרש סנױזַא סָאוז

 ,ףָארטש-רעיײפ יד טשינ ןענידרַאפ סָאװ ,עניוזַא

 טנידראפ ייז ןופ סנייא ןייק --- ,ןפורעגנָא ךיז עצינעמילּפ יד טָאה --- ןייג ---

 יז ןפרַאװסױרַא רעסעב .טכַארבעג ןדָאש ייז ןבָאה עלַא םורָאװ ,עליכעמ ןייק טשינ

 רעדָא ,ןדניצרעטנוא ןֹוא ןפיוה ַא ייז טימ ןכַאמ ,סױרַא ףיוה ןּפַא רעטצנעפ ןכרוד

 יידעק ,רעַײפ סָאד ןגיילעצ טרָאד ןוא ףיוה-רעניח םעניא ייז ןנָארטסױרַא רעסעב

 .רעהַא ןרַאּפש טינ לָאז ךיוד רעד

 סנרייב רעייז ןעװעג ןזיא סיורג ױזַא .טסניד יד טגָאזעג טָאה ענעגייא סָאד

 טשינ וצרעד טָאה ךעלאנ רעד רָאנ .עקידלושמוא יד ןופ טיוט םעד ןעז וצ רענַאב

 -יב יד ןופ ןעלטיט יד ןענעיילרעביא סנטסקינייוו טעוװ רע רעדייא ןעוועג םיקסַאמ |

 ןעוועג ןענַײז ,טגנַאלרעד םיא טָאה סַאלָאקינ רעטסַײמ סָאֹו עטשרע יד ןוא .רעכ

 :ךעלַאג רעד ךיז טָאה ןפורעגנָא ןוא ,?ַאלּוַאנ ןופ סידַאמַא, דנעב ריפ יד

 .-עג בָאה ךיא קילדעוו םורָאוו ,ןירעד טקעטש שינעמייהעג ַא שרעדנַא טינ --

 -ַאּפש ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמָאר-רעטיר רעטשרע רעד רע זיא ,ןגנָאז טרעה

 ןוא םַאטשּפָא רעייז ןוא בייהנא רעייז ןניוצעג םיא ןופ ןבָאה ערעדנַא עלַא ןוא עינ

 ,םיצורעט םוש ןָא ,רימ ןזומ ,עטקעס רעכעלדעש אזַא ןופ רעדנירג ַא יװ ,םיא

 | .עפיירס וצ ןטעּפשימרַאפ

 ,ךיוא ךיא בָאה טרעהעג --- ,טגָאזעג רעועש רעד טָאה -- רַאה ןַײמ ,ןייג --

 ןַא יו ןוא ןבירשעגנָא טָאה ןעמ סָאוו ,רעכיב ןימ םעד ןופ עטסעב סָאד זיא סָאד זַא

 ,ןעניוש סע ןעמ ףרַאד ,ןימ םעד ןיא סקיצנייאש
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 ףַא םיא טרעוו רַאפרעד ןוא --- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- טכערעג --

 .ןבענרעד ערעדנַא סָאד רעהַא רימ טזַײװ .ןבעל סָאד טקנעשעג ליַיוװרעד

 "סע ןופ םיסַיײמ עשידלעה יד, -- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- זיא סָאד ---

 ,ןסידַאמַא ןופ ןוז רערָאװ א ,"ןַאידנַאלּפ

 םענופ סוכז רעד -- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- סעמע ןַא טימ ןיימ'כ ---

 ןוא רעטצנעפ סָאד טנפע ,עטסָאבעלַאב ,טמענ .ןוז םעד ןײטשַײב טינ ףרַאד רעטָאפ

 -רעטיַיײש ןפַא עטשרע סָאד ןַײז סע לָאז ןוא ףיוה-רעניה ןפַא ךוב סָאד סױרַא טפרַאוו

 ,ןלעטשפיוא ָאד טעוװ ןעמ סָאװ ,ןפיוה

 וצ ייוו ,ןַאידנַאלּפסע רעד ןוא עָאנַאה סיורג טימ טסניד יד סָאד טָאה ןָאטעג

 טרָאװעג רעקידלודעג ַא טרָאד טָאה ןוא ףיוה-רעניה ןפא ןנױלפעגסױרַא זיא ,םיא

 .ןרעצרַאפ םיא לָאז רעַײפ סָאד

 .טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- רעטַײוװ ---

 ןופ סידַאמַא, ןיא --- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- עקידרעטַײוװ סָאד ---

 ןופ ךיוא ןענַײז ,רימ טכַאד ,םיא ןבעל ןעייטש סָאװ ערעדנַא יד ןוא ,"דנַאלנכירג

 .םַאטש םעדי

 -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ףיוה-רעניח ןֿפַא ןייג עֶלַא ייז ןלָאז אט --

 -ַאד ךעטסַאּפ םעד ןוא ַארטסעיניקיטניּפ ןגיניק יד ןענערברַאפ וצ רָאנ יבַא םורָאװ
 רעייז ןופ סנעניז עטרעטנַאלּפעג עשינָאלװַײט יד ןוא סענָאלקע ענַײז טימ לעיר

 ןעו ,טנערברַאפ ןטַאט םענעגייא ןַײמ ייז טימ םענייניא ךיא טלָאװ ,רעבאכעמ

 .רעטיר-רעדנַאװ ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןיינמוא םיא עז ךיא

 .טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- .ױזַא ךיוא ןיימ ךיא --

 ,טגיילעגוצ עצינעמילּפ יד טָאה -- .ךיוא ךיא ןוא ---

 ןלָאז ןוא ,רעהַא רימ ייז טיג --- ,טגָאזעג טסניד יד טָאה -- ױזַא ביוא ---

 - !ףיוה-רעניה ןפַא ןייג ןייז
 ךיז טָאה יז ןוא ,ןעוועג ןענַײז ייז ?םיוו ,ןבעגעגקעווַא עֶלַא ריא ייז טָאה ןעמ

 .רעטצנעפ ןכרוד ןפרָאװעגסױרַא ייז טָאה ןוא ּפערט יד רעביא גנַאג א טרָאּפשעגנַײא

 .טגערפעג ךעלַאג רעד טָאה -- ?סַאפ עקיזָאד סָאד זיא רעוו ---

 עד עטנַאװיִלא ןָאד, -- ,טרעפטנעעג רערעש רעד טָאה -- זיא סָאד --

 .?ַארנַאל

 רעד זיא -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ךוב םעד ןֹופ רענַאכעמ רעד --

 -ייפעב ךימ םענ ךיא ןוא ,"ןטרָאגעמולב , םעד טסַאפרַאפ טָאה סָאװ רענעגייא

 -יטכיר רעדָא ,רערָאװ זיא רעכיב ייווצ יד ןופ סעכלעוו ןנָאז וצ רעטנוא טינ שער

 ןֿפַא ןייג טעװ רעד זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ןעק ךיא .רעקעש רעקינייוו ,ןגָאז וצ רעק

 .עּפצוכ ןוא ןיזמוא ןַײז רַאפ ףיוההרעניהו
 -עג רערעש רעד טָאה -- "?ַאינַאקריח ןופ עטרַאמיסירָאלּפ , טמוק םעדכָאנ ---

 .טגָאז

 -נוא ךעלַאג רעד טָאה -- ?עטרַאמיסירָאלפ רַאה םעד ןטרָאד טָאה ריא ---



 טינ ,ףיוה-רעניח ןפַא ןייג רעלענש סָאװ זומ רע ,טרָאװ ןַײמ הַא --- .טּפַאכעגרעט

 םורָאװו ,סערוטנַאװַא ענעגנולקעצ ענַײז ןוא סעכיא ןשילרעטסיױוא ןַײז ףֵא טקוקעג

 ןייג רע לָאז .?יטס םענעקורט ןוא ןטרַאה ןַײז רַאפ טינ םיא טמוק שרעדנַא סעּפע

 | ,עטסָאבעלַאב ,םענייניא םעד טימ ףיוה-רעניה ןפַא

 ףךיידפ סיורג טיס ןוא טרעפטנעעג יז טָאה -- רַאה ןַײמ ,ןנינעגרַאפ טימ ---

 .ןסייהעג ריא טָאה ןעמ סָאװ טגנלָאפעגסױא יז טָאה

 .טנַאזעג רערעש רעד טָאה -- ?ריטַאלּפ רעטיר רעד , זיא סָאד ---

 ךיא ןיפעג סָאד יו רעמ ןוא --- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- ךוב טלַא ןַא ---

 טימ ךַײלג ןיינ רע לָאז .עליכעמ ןענידרַאפ לָאז סָאװ טנױזַא סיוא טשינ םיא ןיא

 ,סענַײט ןא ,עלַא

 : .ןָאטענ ןעמ טָאה ױזַא ןוא

 רעד , זיא ?טיט ןַײז זַא ,ןעמ טָאה ןעזעג ןוא ךוב ַא ךָאנ ןעמ טָאה טנפעעצ

 | ."ץיירק םעד טימ רעטיר

 טנעקעג םיא ןעמ טלָאװ ,טנָארט ךוב סָאד סָאװ ,ןעמָאנ ןקילייה םעד רַאפ ---

 טייטש םעלייצ םעד רעטניה זַא ,ךיוא רעבָא ןעמ טנָאז ;סעצַארעמַא ןַײז ןַײז לכיומ

 ,רעַײפ ןפַא סע טייג .ל?ווַײט רעד

 :טגָאזעג ןוא ךוב ַא ךָאנ רערעש רעד טָאה ןעמונעג

 | .."םוטרעטיר םענופ ?גיּפש רעד, זיא סָאד ---

 ןיא --- .טנַאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- טנַאקַאב רימ זיא טייקידענעג ןַײז ---

 -ירב עטונ ענַײז טימ ןַאבלַאטנַאמ ןופ סָאדלַאניער רַאה רעד םורַא טריצַאּפש םיא

 יד ןוא ,סוקַאק יז ערעסערנ ךָאנ ,םיווָאנַאנ סנייא ןיא סנייא ,םירייווַאכ ןוא רעד

 ךיא בָאה ,טגָאזעג סעמע םעד .ןיּפרוט רעקירָאטסיה ןסעמע םעד טימ ןרַאּפ ףלעווצ

 ,רַאפרעד זיולב עליפא ןעוו ,גנוקישרַאפ רעקיבייא םףַא ןטעּפשימרַאפ וצ ייז עיידעב

 -ַאמ ןטמירַאב םעד ןופ שינעטכַארטסיױא רעד ןיא דלוש קעלייכ ַא ןבָאה ייז סָאװי

 רעכעלטסירק רעד ךיוא בעוװעג ןַײז ןעמונענ טָאה םיא ןֹופ סָאװ ,ָאדרַאיַאב ָאעט

 ןדייר טעוװ רע ןוא ןפערטנָא ַאד םיא ךיא ?עװ ןוא ,ָאטסָאירַא ָאקיװָאדול טעַאּפ
 ןַײז ןיא רעבָא רע טדער .ןעניוש טינ רָאה א םיא ךיא לעװ ,ןשאל ןַײז ןיא טינ

 | ,ןצעז ּפָאק ןפַא רימ םיא ךיא לעװ ,ךַארּפש
 --- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- שינעילַאטיא ןיא עקַאט םיא ךיא בָאה ---

 .טינ םיא ייטשרַאפ ךיא רָאנ

 -- קיל ַאזַא ןעוועג טינ ךיוא טלָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה םיא ריא טלָאװ ---

 רַאה םעד ןעוועג ?כיומ ןטלָאװ ָאד רימ ןוא -- .טרעפטנעענּפָא ךעלַאג רעד טָאה

 טביורַאב קרַאטש םורָאװ ,עינַאּפש ןייק טכַארבענ טשינ םיא טלָאװ רע ןעוו ןַאטיּפַאק

 רענייא רעדעי ןָאט טעוװ ענענייא סָאד ןוא ,טרעוו ןלענינירַא ןַײז ןופ םיא רע טָאה

 -ַאװ .ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא רעכיב-ןזרעפ ןסינוצרעביא ןלַאפנַײא טעוװ םיא סָאװ

 -נייק רע טעװ ,ןזַײװסױרַא לָאז רע טייקיעפ לפיוו ןוא ןַײז לָאז רע טיהעג יו םור
 לָאמ ןטשרע ןסייעב ךיז ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,לטניּפ םעד וצ ןעמוקוצ טשינ לָאמ



 ןדייר סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ יו ,ךוב עקיזָאד סָאד זַא ,םורעד ןיימ ךיא .ןרעוו ןריובעג

 ןיא ןפרַאװנַײרַא ןעמ לָאז ,ןעניפעג ָאד ייז טעװ ריא ןוא ,ןכַאז עשיזיוצנַארפ ןופ

 ןדיירפיונוצ רעסעב ךיז טעװ ןעמ זיב ןטלַאה ייז טרָאד ןוא בורג םענעקורט ַא

 -רע ךיז טניפעג סָאװ ,"ָאיּפרַאק לעד ָאדרַאנרעב , ַא ץוכַא .ןָאט וצ ייז טימ סָאװ
 .ףָאנ יו ,עדייב ייז ;?סעילַאװסעצנָאר , ךיז טפור סָאװ סטייווצ א ןוא ,ָאד ץעג

 ןופ טנעה יד ףַא ןייגרעביא ייז ןזומ ,טנעה יד ןיא רימ ֹוצ ןעמוקנַײרַא ןלעװ ייז

 .ןעגנודנעווּפָא םוש ןָא ,ןַײרַא רעַײפ ןיא ךַײלנ טנעה עריא ןופ ןוא טסניד רעד

 ןוא טוג רַאפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה ןוא ןעוועג םיקסַאמ טָאה רערעש רעד

 רעטוג ַאזַא טקנוּפ זיא ךעלַאנ רעד זַא ,רע טָאה ןענַאטשרַאפ םורָאװ ,קיטכערעג

 טלעוו רעד ןיא ךַאז םוש ןייק רַאפ טעוו רע ןוא סעמע םענופ טנַײרפ ַא יו טסירק

 ןוא ךוב ןטייווצ ַא רע טָאה טנפעעצ ןוא .קיטכיר טשינ זיא סָאװ סעּפע ןגָאז טשינ

 / םָאװ ,סנייא ךָאנ םעד ןבעל ןוא "ַאוילֶא ןופ ןירעמלַאּפ , זיא'ס רע טָאה ןעזעג

 ,ןעזרעד ייז טָאה טָאיצנעציל רעד רָאנ יו ןוא ."דנַאלננע ןופ ןירעמלַאּפ , ךיז טפור

 | | :טנָאזעג רע טָאה

 ףע לָאז טנערברַאפ ןוא רענעּפש ןרעו ןלָאז םיוב-טריבלייא םעד ןופ ---

 ןעמ לָאז עמלַאּפ עשילגנע יד ןוא ,ןבַײלב טשינ םיא ןופ לָאז שא ןייק זַא ,ןרעוו

 ןטסַאק ַאזַא טקנוּפ ריא ןעמ לָאז ןכַאמ ןוא םוקינוא ןַא יו ןטיהּפָא ןוא ןטלאהַאב

 טָאה ןוא ןשעװָאירָאד ןופ בױרקַאז םעד ןשיווצ ןענופעג טָאה רעדנַאסקעלַא יו

 רעטונג ,ךוב עקיזָאד סָאד .רעמָאה טעֶָאּפ םעד ןופ קרעו יד םיא ןיא ןטיה ןסייהעג

 טוג א רעייז טָאלג סע זיא ,סנטשרע :ןכַאז ייווצ בילוצ טרעוו ַא טָאה ,רעדורב

 ײרָאּפ רענולק ַא רענייא סע טָאה ןבירשעגנָא זַא ,טנַאקַאב זיא ,סנטייווצ ,ןוא ךוב

 ןוא ןייש ןענַײז ַאדרַאװגַארימ סָאלש םענופ ןעגנוריסַאּפ עַלַא .גיניק רעשיזענוט

 שרעדנַא סעּפע ןענַײז דייר ענולק ןוא עכעלפעה יד .ןבירשעג שירעלטסניק-ךיוה

 טעווישכ סיורג טימ ,ייז טגָאז סָאװ םעד ןופ דנַאטשנָא םעד ןטיה ןוא ןסיוא טינ

 "אקינ רעטסַײמ ,שרעדנַא טייטשרַאפ ריא ןדַײס ,ךיא גָאז םורעד ,דנַאטשרַאפ ןוא
 ,רעַײּפ סָאד ןדַײמסױא ,"ַאלוַאנ ןופ סידַאמַא , יװ לָאז ,ךוב עקיזָאד סָאד זַא ,סַאל

 .ןעמוקמוא ןלָאז ,ןכוזרַאפ ןוא ןדַײנשנַײא ןקידרעטייוו ןָא ,עקירעביא עּלַא ןוא

 ןכָאד םורָאװ -- ,רערעש רעד טרעפטנעענּפָא טָאה -- ,טנַײרפ רַאה ,ןיינ --

 ."םינַאילעב ןָאד רעטמירַאב רעד זיא ,טנעה יד ןיא טציא טלַאה ךיא סָאװ ךוב

 "ייוצ רעד טיס -- ,טרעפטנעעגקירוצ ךעלאג רעד טָאה --- רעד עקַאט --

 לָאז סָאװ ,ןרעברַאביר ?סיב ַא ןיא ךיז ןקיטיינ ,?ייט רעטרעפ ןוא רעטירד ,רעט

 םיא ַאב ןעמ ףרַאד ןעמענפורַא ןוא רענַײז טייקזייב ?יפוצ רעד ןופ ןריפּפָא ייז

 "עג טינ עמיודעבוא ַאמַאפ רעד ןופ סָאלש םעד ןנעו טלייצרעד רע סָאװ ץלַא

 ייטלעוונעי ייז ןעמ טפור רַאּפרעד סָאװ ,סעסַײמ ענעגיולפעג טינ ןוא ענעגיוטש

 טימ ןעלדנַאחַאב ייז ןעמ טעװ ,ןטכירַאפסױא ייז טעוװ ןעמ יו םעדכָאנ ןוא ,עק

 ַאב ייז טלַאה ,רעדורב רעטוג ,לַײװרעד ןוא .ןיד רַאזג ןלופ רעד טימ רעדָא דעסעכ

 .ענעייל טינ ייז לָאז רענייק רָאנ ,בוטש ןיא ךיז

 יװ ױזַא ןוא .טרעפטנעעג רערעש רעד טָאה --- ,ןגינעגרַאפ םיורג טימ ---
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 ,ןענַאמָאר-רעטיר יד ןענעייל טימ ןרעטַאמ ךיז רעמ םיא ךיז טָאה טסולגעג טיג
 -קעװַא ייז ןוא רעכיב עבָארג עלַא ןעמענראפ לָאז יז טסניד רעד ןסייהעג רע טָאה

 | .ףיוה-רעניה ןפַא ןנָארט

 רָאנ ,רענעגָאלשענוצ ןייק טשינ ןוא רעביוט ןייק טשינ סע ןעמ טָאה טגָאזעג

 א וצ יו רעמ רעכיב יד ןענערברַאפ וצ טַאהעג קעשייכ טָאה סָאװ רענייא ַאזַא

 רעשפע יז טָאה ןעמונרַאפ ןוא .ןטסנעש םעד ןוא ןטסערג םעד ,ךוט םענעדַײז

 -טימ ליפוצ ןּפַאכ ןופ .רעטצנעפ ןכרוד ןפרָאװעגסױרַא ייז טָאה ןוא לָאמַאטימ טכַא

 ךיז טָאה טסולגרַאפ ןוא ,םיפ סרערעש םוצ ןלַאפענּפָארַא ריא ַאב סנייא זיא ,לָאמַא

 עטכישעג יד, זיא'ס ןזַא ,רע טָאה ןעזעג ןוא ,זיא סָאד סנעמעוו ןָאט קוק ַא םיא

 ."רעסַײװ רעד עטנַאריט רעטיר ןטמירַאב םעד ןופ

 לָאז רָאנ ָאֹד -- .ןָאטעג יירשעג ַא ךעלַאג רעד טָאה -- !טָאנ ךימ ץיש
 ,םיא ןיא םורָאװ ,רענַײמ טנַײרפ ,רעהַא רָאנ םיא טיג !רעסַײװ רעד עטנַאריט ןַײז

 .גנולַײװרַאפ טימ ענימ א ןוא דיירפ טימ רעציוא ןַא ןענופענ ךיא בָאה ,ךיא ןיימ
 ןוא ,רעטיר רעשידלעה ַא ,ןַאבלַאטנַאמ ןופ ןָאסיילעיריק ןָאד םיא ַאב זיא ןַארַאפ

 ,טכאלש רעד טימ ,ַאקעסנַאפ רעטיר רעד ןוא ןַאבלַאטנָאמ ןופ סַאמָאט רעדורב ןַײז

 -יזפרַאש יד ןוא ,רענַאלַא םעד טימ טריפרַאפ טָאה עטנַאירטעד רעבינ רעד סָאוװ

 רעד ןופ ךעלפעשיק ןוא סעביל יד טימ ,ַאדױימעדרעסַאלּפ ןליירפ םעד ןופ טייקינ
 סערָאשעמ ריא ןיא טבילרַאֿפ זיא סָאװ עינירעסייק יד ןוא ,ַאדַאסָאּפער ענַאמלַא

 ןיא ,ליטט ךעַײש סָאװ זַא ,רעדורב רעטונג ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא .טיִלָאּפיה
 ןברַאטש ןוא ןפָאלש ,רעטיר יד ,ייז ןסע ָאד :טלעוו רעד ןיא ךוב עטסעכ סָאד סע
 עֶלַא סָאװ ,ןכַאז עמיודעכוא טיוט ןרַאפ סעָאװַאצ ןבַײרש ןוא ןטעב ערעייז הא

 יד זַא ,ךַײא ךיא גָאז ,ןנעוטסעדנופ .טינ ייז ןבָאה ןימ םעד ןופ רעכיב ערעדנַא

 -אנ יד ןעננַאגַאב טשינ זיא רע שטָאכ ,ךוב םעד ןופ רעבַאכעמ רעד ,רע טָאה טרעוו
 םערעלַאנו יד ףא ןקישרַאפ םיא לָאז ןעמ ,ךאפ ןַײז ןופ ווָאר סָאד יו ןטייקשיר

 ,ןעז ריא טעװ ,רעביא סע טנעייל ןוא םייהַא ךיז וצ סע טמענ .ןבעל ץנַאנ ןַײז ףָא
 .רָאװ זיא ,טנָאזעג םיא ןנעוו בָאה ךיא סָאװ ץלַא זַא

 .טרעפטנעעג רערעש רעד טָאה --- ,טנָאז ריא יװ ױזַא סע זיא עמָאטסימ ---

 ?רעכיב עניילק ענעבילברַאפ ךָאנ יד טימ רימ ןעוט סָאװ רָאנ --

 ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ןענַאמָאר-רעטיר ןייק טשינ ןַײז ןזומ סָאד ---

 ןעזרעד רע טָאה ,טנפעעצ ייז ןופ סנייא טָאה רע ןעוו ןוא --- .עיזעָאּפ רָאנ ---
 ייז טניימעג טָאה רע סעמכַאמ) ןוא ,רָאיַאמעטנָאמ עכרָאכ ןופ ?ַאנַאיד , יד זיא'ס

 וצ טנערברַאפ טשינ ןענידרַאפ יד --- :טנָאזעג רע טָאה (ןימ םעד ןופ עלַא ןענַײז

  ןעגנערב טשינ ןלעוו ןוא טשינ ןעננערב ייז סעמכַאמ ,ערעדנַא עלַא טימ ךַײלנ ןרעוו

 םוצ רעכיב ןענַײז סָאד .טכַארבעג ןבָאה ןענַאמָאר-רעטיר יד ?פיוו ןדָאש ליפ ױזַא
 .םענייק טינ ןטאש ןוא ,ןייטשרַאפ

 -ידענעג רעַײא ייז לָאז --- .טנָאזעג עצינעמילּפ יד טָאה -- !ןגירשעג ייוו ---

 טעוו רעטעפ רַאה ןַײס רָאנ יו םורָאוװ ,ענעי טימ ךַײלג ןענערברַאפ ןסייה םייק

 ךָאנ םיא ךיז ןעק ,ןענעייל ןעמענ ייז טעװ ןוא סעַאנושעמ ןַײז ןופ ןרעוו טנוזעג
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 ,טגָאז ןעמ יװ ,זיא סָאד סָאװ ,ןרעוו טעֶאּפ ַא ,רעגרע ךָאנ סָאװ ,ןוא ,ןקיֹוּפ ןוא ןענ

 .ןלייה טינ ךיז טזָאל סָאװ ,טייקנַארק עקיּפעלק ַא

 רעכַײלג ןוא --- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- טכערעג זיא לדיימ סָאד --

 יד רַאפ ןופ לשכימ םעד ןוא עביס יד טנַײרּפ ןביל רעזדנוא ַאב ןעמענוצקעווַא זיא

 -רַאפ ןַא ,ךיא ןיימ ,"ַאנַאיד , סרָאיַאמעטנָאמ ןופ ןָא ןבייה רימ סיויעה ןוא .סיפ

 "רעד סָאװ ץלַא סָאד ריא ןופ ןעמ לָאז ןסַײרסױרַא רָאנ ,טינ יז ןעמ ףרַאד ןענערב

 טַאמיק ןוא ?רעסַאו ןטפעשיקרַאפ םעד ןוא איצילעפ רענולק רעד ןגעװ טלייצ

 יד ןבַײלברַאפ ָאש רעקידלזַאמ ַא ןיא ריא לָאז ןוא ןזרעפ עשידַאיּפעלקסַא עלַא

 .רעכיב ןימ םעד ןופ עטשרע סָאד ןַײז וצ דעװָאק רעד ןוא עזָארּפ

 -ַאיד, יד ןיא -- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- ךוב עקידרעטַײװ סָאד --

 ךוב ןייא ךָאנ ןוא ,רעניטנַאמלַאס םענופ ,עטייווצ יד יז טפור ןעמ סָאו ,"ַאנ

 .ָאלַאּפ ליכ ןיא ןופרעד רעבַאכעמ רעד סָאװ ,ןעמַאנ םעד טימ

 ןייג -- ,טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה -- סרעניטנַאמלַאס םעד עשז לָאז --

 ןוא ףיוה-רעניה םוצ עטעּפשימרַאפ לָאצ יד ןכַאמ רעסערג ןוא ענעי טימ םענייניא

 יַײװ טייג ןוא ,ןילַא םנָאלָאּפַא ןעוועג טלָאװ רע יװ ןטיח ןעמ לָאז םָאלַאּפ ליב

 + +םעּפש טרעװ סע םורָאוו ,רעציקעב ןכַאמ סע ריִמָאל ןוא ,רעדורב רעטוג ,רעט

 יב ןעצ יד; זיא -- ,סנייא ךָאנ טנפעעצ רערעש רעד טָאה --- ךונ סָאד ---

 ןופ טעָאּפ ַא ,ָאסַארֿפָאל ןופ ָאינַאטנַא ןופ טסַאפרַאפ ,"עביל ןוא קילנ ןופ רעכ

 .עינעדרַאס
| 

 טָאה --- ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,סנדרָא עקילייה יד ןופ ןעמָאנ םעניא --

 סעזומ יד טניז ןוא ןָאלָאּפַא ןעוועג זיא ןָאלָאּפַא טניז ןיא --- ,טנַאזעג ךעלַאנ רעד

 -ווענייכ טזַא ,רעשילרעטסיוא ַאזַא ךָאנ זיא ,ןטעָאּפ --- ןטעָאּפ יד ןוא סעזומ ןענַײז

 עטסעב סָאד רע זיא ךערעד ןַײז טיול ןוא .ןרָאװעג טסַאפרַאּפ טשינ ךוב רעקיד

 .ןעמוקעג ןַײש רעקיטכיל רעד ףַא ןעוו זיא סָאװ ,ןימ םעד ןופ עטטקיצנייא סָאד ןוא

 | . ףַא ךָאנ טָאה רע ןַא ,ןַײז רעכיז געמ ,טנעיילעג טשינ ךוב םעד טָאה סע רעוו ןוא

 ,רעדורב רעטוג ,רעהַא רימ סע טיג .טנעיילעג טשינ ךַאז עקַאמשענ ַאזַא ןבעל ןַײז

 רערעַײט רימ ַאב ןיא ,ןפָארטעגנָא ךוב סָאד בָאה ךיא סָאװ ןיילַא סָאד םורָאװ

 .עצעּפישז רעניטנערָאלפ ַא ןעקנַאשעג רימ טלָאװ ןעמ יו

 "עש רעד ןוא ,רעדנוזַאב טגײלעגקעװַא ךוב סָאד רע טָאה עָאנַאה סיורג טימ

 | :טגָאזעג רעטַײװ טָאה רער

 -ַאנעה, ,"עירעביא ןופ ךעטסַאּפ רעד, :ןענַײז רעכיב עקידרעטייו יד --

 | | ."טכוזרעפייא סיוא גנושיוטנַא , ןוא "סעפמינ רעפער

 ייז --- ,טגָאועג ךעלַאנ רעד טָאה -- ןפלעה טשינ טיגרָאג ןיוש טעוװ ייז ---

 טשינ ךײמ טגערפ ןוא ,טסניד רעד ןופ טעּפשימ ןכעלטלעוו םוצ ןבענרעביא ןעמ זומ

 | .קע ןַא ןָא עסַײמ ַא זיא סָאד םורָאוװו ,סָאװרַאפ

 ."ַאדיליפ ןופ ךעטסַאּפ רעד, טייג ָאד ---

 "ביז רעדלעוװו ןוא רעדלעפ רעביא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא ךעטסַאּפ ַא ןרעוו ןטסולגרַאפ
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 ץנַאג ַא רָאנ --- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- ,רע זיא ךעטסַאּפ ןייק טשינ --
 .גנוריצ רעַײט א יװ ןטלַאהַאב ךוב סָאד ןעמ לָאז .שטנעמ-ףיוה רענולק

 טפור -- ,טנַאזעג רערעש רעד טָאה -- טציא טייג סָאװ ךוב עסיורנ סָאד --

 | ."עיזעָאּפ רענעדיישרַאמ ןופ רעציוא  ךיז

 -- טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ?לסיבַָא רעקינייוו ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעוו ---

 ןטעיסיוא טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ךוב סָאד .רעוװעשַאכ ןעוועג עדַאװַא ייז ןטלָאװ

 -נייש ענַײז ןשיװצ טָאה רע סָאװ ןטייקסעימ עכעלטע יד םיא ןופ ןקיניירסיױא ןוא

 ןוא טנַײרפ ַא רענַײמ ןיא ןופרעד רעבַאכעמ רעד סעמכַאמ ,טע טלַאהַאב .ןטייק

 םִאו ,קרעו ענעביוהרעד רעמ ןוא עשידלעה רעמ ערעדנַא וצ טקעּפסער סיוא

 .ןבירשעננָא טָאה רע

 ןופ "ףוב- רעדיל סָאד , -- טנָאזעג רעטַײװ רערעש רעד טָאה -- זיא סָאד ---

 .ָאדַאנָאדלַאמ ןעּפָאל

 .--- ,טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה --- ךוב םעד ןופ רעבַאכעמ רעד ךיוא --
 סָאװ ןדעי ןופ טרעדנּוװַאב ןרעוו ןזרעפ ענַײז ןוא טנַײרפ רעסיורג א רענַײמ זיא

 -ַאמ טרעבױצַאב רע זַא ,ייז טגניז רע ןעוו סיז ױזַא זיא לָאק ןַײז ןוא ,ייז טרעה
 וצ טשינ לָאמנייק ז'א סטוג רָאנ ,סענָאלקע יד ןיא גנַאל וצ ?סיבַא זיא רע .שעמ

 ,ךוב ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ רָאנ .ענעבילקעג יד טימ םענייניא סע טלַאהַאב .?יפ

 ?ןבענרעד טייטש סָאװ

 -ענ רערעש רעד טָאה -- ,סעטנַאװרעס עד לעגימ ןופ ,"ַאעטַאלַאנ יד, --

 | ,טנַאז
 -נַאװרעס רעד .טנַײרפ רעסיורג ַא רענַײמ זיא רע יװ ןרָאי עגנַאל ןיוש ---

 ןַײז .ןזרעפ ןיא יו סערָאצ ןיא טנוװאהַאב רעמ זיא רע זַא ,סייוו ךיא ןוא ,סעט

  .ףָאס םוצ טשינ לָאמנייק טמוק ןוא רע ליוו סעּפע ,טכַארטרַאפ עשַָאקשינ זיא ךוב

 םעד טימ רע טעוװ רעשפע ,וצ טגנָאז רע סָאװ ,?ייט עטייווצ יד ןטרַאווּפָא זומ ןעמ

 םיא טימ סע ןעמ טָאה טציא סָאװ ,ןעזנַײא ןבָאה םיא טימ לָאז ןעמ ןלעיױּפ ןקיט

 ךַײא ַאב טרַאּפשרַאפ סע טלַאה ,ןזַײװסױרַא ךיז טעוװ סָאד זיב ,לַײװרעד ןוא טשינ

 .בוטש ןיא

 -עש רעד טָאה --- ,ןגינענרַאפ רימ טפַאשרַאפ סָאד ,רענַײמ טניירפ רַאה ---

 ןופ "ןרענַאקוַארַא יד, :םענייניא ןדנובעג ,יירד ריא טָאה ָאד ןוא --- .טנָאזעג רער

 - -ביר רעבָאדרָאק ַא ,ָאפור ןַאוכ ןופ "?עדַאירטסױא יד ,, ,ַאיליסרע עד ָאסנָאלַא ןָאד

 .עיסנעלַאו ןופ טעָאּפ א ,זעוריוו עד לַאבָאטסירק ןופ ?טַארעסנַאמ רעד , ןוא ,רעמ

 .עטסעב יד ןענַײז -- ,טנָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,רעכיב יירד עֶלַא יד ---|

 ,ךַארּפש רעשינַאילעטסַאק רעד ןיא ןוא זרעפ ןשיַארעה ןיא ןבירשעג ןענַײז סָאוו

 יי ןעמ לָאז .רעכיב עשינעילַאטיא עטסטמירַאב יד טימ ןכַײלג ךיז ןענעק ןוא
 | ,עיזעָאּפ רעשינַאּפש רעד ןופ גנוריצ עטסכַײר יד יו ןטלאהַאב

 -עג ןיוש טָאה ןוא רעכיב יד ןקוקרעביא ןופ ךעלַאנ רעד זיא ןרָאװעג דימ

 ןיוש טָאה רערעש רעד רָאנ .ןענערבראפ ּפלַאז ןייא טימ עלַא ייז לָאז ןעמ טכלָאװ

 ."ןרערט סַאקילעגנַא, ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,ךוב ַא טנפעעצ ןטלַאהעג
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 -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,ןסָאגרַאפ ךיא טלָאװ ןרערט יד טָא --

 ,רעַײּפ ןפא סע קיש ךיא ןעוו --- ,ךוב םענופ לטיט םעד טרעהרעד טָאה רע ןעוז

 ןיא ןטעָאּפ עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ןופרעד רעבַאכעמ רעד זיא ןעוועג םורָאוװ

 -עזרעביא יד םיא זיא ןעננולעג רעייז ןוא ,עינַאּפש ןיא רָאנ טינ ןוא טלעוו רעד

 | .ןעלבַאפ עקינייא סידיווא ןופ גנוצ

 לטיּפַאק רעטעביז

 ןופ טָאּכיק ןָאד רעטיר ןעװַארב רעזדנוא ןופ רָאפסױרַא ןטייווצ םעד ןגעוז

 .ַאשטנַאמ ַאל |

 ןפַא ןעַײרש ןעמונעג טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו ןטלַאהעג יז ןבָאה ברען
 | ;לָאק

 ערוווג יד ןזַײװַאב ריא טזומ ָאד טָא ,רעטיר עקיטכעמ ,וצוצרעהַא ,רעהַא ---

 .רינרוט םעניא טנאהרעביוא יד ןעמענ עשיפיוה יד ,סמערָא עקיטכעמ ערעַײא ןופ

 -גַאגעג טשינ רעטַײװ ןעמ זיא ,רעדורעג ןוא יירשעג םעד ףַא ןפיול סעמכַאמ
 ןבָאה ןלָאז ,ןעמ טנכער ,םורַא ױזַא ןוא רעכיב ענעבילברַאפ יד ןקוקרעביא טימ ןענ

 ןוא ?ַאעלָארַאק יד, ,עטרעהעגסיוא טינ ןוא עטקוקעגננָא טינ ,רעַײפ ןפַא קעװַא

 ןופ טסַאפרַאפ רָאטַארעּפמיא םענופ םיסַײמ יד טימ ,"בייל רעשינַאּפש רעד,

 -עטַארעג יד ןשיװצ ןַײז טפרַאדַאב קעפָאס ןָא ןבָאה ןוא ,אליװַא עד זיאול ןָאד

 ןגנערטש ַאזַא ןעמוקַאב טינ רעשפע ייז ןטלָאװ ,ייז טעז ךעלַאג רעד ןעוו ןוא ,עטעוו

 -םיוא ןעוועג טַאהעג ןיוש רע זיא ,ןטָאכיק ןָאד וצ ןעמוקענוצ ןענַײז ייז ןעוו .קַאסּפ

 -עג ןוא טרעדױלּפעג ןוא טמערַאילעג ץלַא טָאה ןוא רענעלעג םענופ ןענַאטשעג

 רע ךַײלג ,רעקידעכאו אזַא ,ןטַײז עלַא ףֵא ןוא סטכער ףַא ןוא סקניל ףַא ןטכָאפ

 טּפַאכעגמורַא םיא טימ ךיז ןבָאה ייז .ןפַאלשענ ןעוועג טשינ טציא זיב רָאנ טלָאוװו

 ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,ךָאנרעד ןוא .טעב ןיא טנײלעגנַײרַא םיא דלַאװג טימ ןוא

 -עג םיא ןוא ךעלאנ םוצ ןדייר ןעמונעג רעדיוו רע טָאה ,טקַיורַאב ?סיבַא טאהעג

 :טנָאז

 ודנוא ןופ רעלעפ רעסיורג ַא סעמעעב זיא'ס ,ןיּפרוט ףָאשיבצרע רַאה ---

 םעד ןוא ןכָאצינ םעד ןזָאלוצרעביא ,ןרַאּפ ףלעווצ יד ךיז ןפור רימ סָאװ ,רעטיר

 ןבָאה ,רעטיר-רעדנַאוו יד ,רימ ןעו טלָאמעד ,רעטיר עשיפיוה יד רַאפ רינרוט

 | | .געט ַײרד עקידרעירפ יד ןיא םור םעד ןענווועג
 רעד טָאה -- ,רענַײמ טנַײרפ רעטונג רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,טינ טדער ---

 ןוא ,ןעיירדרעביא ,ףליה סטָאג טימ ,ךָאנ ךיז ןעק לזַאמ סָאד --- ,טגָאזעג ךעלַאג

 ,טייקידענעג רעַײא ,ריא ןוא .ןעניוועג ןגרָאמ ןעמ לָאז ,ןעמ טרילראפ טנַײה ביוא

 -רַאפ קרַאטש ריא טנַײז ,ךיז טכַאד רימ יו ,םורָאוװ ,טנוזעג רעַײא ?ַײװרעד טיח

 .טקידנוװעצ סעמע ןַא טימ טינ טנַײז ריא ביוא ,טרעטַאמ
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 -עצ ןיב ךיא זַא רָאנ -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טינ ,טקידנגוועצ ---

 -ֿלָאר ןָאד רעזמַאמ רעד םורָאװ ,טינ קעפָאס ןייק רָאג ןיא ,ןכָארבעצ ןוא טּפַאלק

 ךיא סָאװ ,עניק רַאפ ץְלַא ןוא ,לגנערד םענעבמעד ַא טימ טּפַאלקעצ ךימ טָאה ןַאד

 ןעמָאנ ןַײמ טינ זיא רָאנ .טייקשידלעה ןַײז ןגעקַא ךימ לעטש ,רע טעז ,רענייא

 רָאנ יו ,רַאפרעד ןיַאצַאב טשינ רימ טעװ רע ביוא ,ןַאבלַאטנָאמ ןופ סָאדלַאניער

 ןוא .ןפעשיק ענַײז עלַא ףִא טקוקעג טשינ ,ןבייהפיוא טעב םענופ ךימ לעװ ךיא

 רעסעב רימ טעוװו ,ךיא סייוו ,סָאד םורָאװ ,ןסע ןעננערב רימ ןעמ לָאז ,לַײװרעד

 .רימ רַאפ רעביא טזָאל ךיז ןענעכערּפָא סָאד ןוא ,ןכַאמ טוג ץלַא יו

 רעטַײװ זיא רע ןוא ןסעוצּפָא ןבענעגנ םיא טָאה ןעמ .ןָאטעג ןעמ טָאה ױזַא

 .סעַאנושעמ ןַײז ףֵא טפַאגעג ןבָאה רעטַײװ ייז ןוא ןפָאלשעגנַײא

 םע רעכיב רָאנ לפיוו טליוקרַאפ ןוא טנערברַאפ טסניד יד טָאה טכַאנ עגעי

 ןענערב ןבָאה טזומעג ןוא ,זיוה ןצנַאג םעניא ןוא ףיוה-רעניה םעניא ןעוועג ןענייז

 -עג רָאנ ,ןוויכרַא עקיבייא ןיא ןטלַאה טפרַאדַאב ייז טלָאװ ןעמ סָאװ ,יד ךיוא

 .רעקוקרעביא םענופ טייקליופ יד ןוא ?זַאמ רעייז נעוװו ןיא ייז ךיז טָאה טלעטש

 יד ןלָאצאב לָאמטפָא זַא ,קעסָאּפ רעד ןרָאװעג םעיוקעמ ייז ףַא זיא םורעד ןוא

 ,עקידלוש יד ןופ דניז יד רַאפ עטכערעג

 טלָאמעד ןבָאה רערעש םעד טימ ךעלַאג רעד סָאו ,סעופער יד ןופ ענייא

 -ייבכ סָאד ןרעיומראפ לָאז ןעמ ןעוועג זיא ,סַאאלַאכ סטניירפ רעייז וצ ןבירשרַאפ

 -פע) .ןפערט טשינ סע רע לָאז ,ןייטשפיוא טעװ רע ןעוו יידעק ,רעכיב יד ןופ רעד

 ןגָאז ןוא .(עלועּפ יד ןדניוושרַאפ טעװ ,עביס יד ןעמענקעוַא טעװ ןעמ זַא רעש
 םעד טימ םענייניא ןעמונענוצ רעכיב יד טָאה רעכַאמפעשיק ַא זַא ,םיא ןעמ לָאז

 שינעלַײא סיורנ ןיא סע ןעמ טָאה ױזַא ןוא .רעדנַאנַא טימ ץְלַא טימ ןוא רעדייכ

 ןטשרע םעלַא םוצ ןוא ןביוהענפיוא טָאכיק ןָאד ךיז טָאה םורַא געט ייווצ ןיא .ןָאטעג

 סָאד ןפָארטעג טשינ טָאה רע זַא ןוא .רעכיב ענַײז וצ ןָאט קוק ַא ןעגנַאגעג רע זיא

 ןעמונעג רע טָאה ,טזָאלענרעביא טסעװעג סָאד טָאה רע ּוװ ,טרָא םעד ףַא רעדייכ

 םעד וצ רע זיא ןעמוקענוצ .ןכוז סָאד ןוא ןטייווצ ןפַא טרָא ןייא ןופ ןענַאּפשמוא

 טנעה יד טימ טּפַאטעג טָאה רע ןוא ,ריט יד ןעוועג טסעוװענ זיא רעירפ גוו ,טרָא

 א ךָאנ רָאנ .ןנָאז וצ טרָאו א ןָא טיירדענקירוצ ןוא ןניוא יד טימ טיירדענ ןוא

 טניפענ סע טַײז רעסָאװ ןיא טסניד יד ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,לייו רעשביה

 יז סָאװ ןעװעג טנרָאװעג טוג זיא טסניד יד .רעכיב ענַײז טימ רעדייכ סָאד ךיז

 :טנָאזעג םיא טָאה יז ןוא ןרעפטנע וצ טָאה

 ןיוש ָאטינ ?טייקידענעג רעַײא ,רעכיב רימ רעוו ןוא רעדייכ רימ סָאװ ---

 סָאד טָאה ןיילַא ןטָאס רעד ,רעכיב ןייק טשינ ןוא רעדייכ ןייק טשינ זיוה םעד ןיא

 | . .ןעמונעגוצ ץלַא

 -םעשיק ַא -- ,טּפַאכעגרעטנוא עצינעמילּפ יד טָאה -- ןטָאס רעד טינ --
 טייקידענעג רעַײא יו םעדכָאנ טכַאנ ַא ןקלָאװ א ףַא ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא רעכַאמ

 ּףֵא זיא רע סָאװ ,גנַאלש רעד ןופ ּפָארַא זיא רע יװ ןוא ,קעװַא ןענַאד ןופ זיא
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 סָאװ טשינ סייוו ךיא ןוא ,רעדייכ םעניא קינייװעניא ןַײדַא רע זיא ,ןטירעג ריא

 גיױלפעגסױרא רע זיא םורַא לַײװ רעצרוק ַא ןיא םורָאװ ,ןָאטעג ןטרָאד טָאה רע

 ןענַײז רימ ןעוו ןוא .ךיור טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטש יד ןוא עילעטס רעד ךרוד
 ןייק ןיוש רימ ןבָאה ,טענרַאעגנָא ץלַא ןטרָאד טָאה רע סָאװ ןָאט קוק ַא ןעגנַאנעג

 יד ןוא ךיא ,רָאנ ןעקנעדעג רימ .רעדייכ סָאד טשינ ךיוא ןוא ןפָארטעג טשינ רעכיב

 גָאז ַא לָאק ןפַא רע טָאה ,קעװַא זיא רעטלַא רעזייב רעד יװ םעד רַאפ זַא ,טסניד

 יד ןופ רַאה םעד ףַא טגָארט רע סָאװ ,עניס רענעטלַאהַאב ַא בילוצ זַא ,ןָאטעג

 ןעמ סָאװ ,ףעשיק םעד זיוה םעד ןָאטענּפָא רע טָאה ,רעדייכ םעד ןופ ןוא רעכיב

 ,ןָאטַאינומ םיא טפור ןעמ זַא ,רע טָאה טנַאזעג .ןעזרעד רעטעּפש םיא טעוו

 .ןפורעגנַא ךיז טאכיק ןָאד טָאה -- ןגָאז טזומעג רע טָאה ןָאטסערּפ ---

 -נָא ךיז רע טָאה יצ -- ,טרעפטנעעגנ טסניד יד טָאה --- טשינ קנעדעג ךיא ---

 -רַאפ ךיז טָאה ןעמָאנ רעד זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא ,ןָאטירּפ רעדָא ןָאטסערפ ןפורעג

 ."ןָאט , ַא טימ טקידנע

 ,רעטנרעלעג ַא ןיא רע -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- סע זיא ױזַא ---

 ןופ סעמכַאמ ,סָאה ַא רימ ףַא טגנָארט סָאװ ,עניוס רעסיורג א רענַײמ ,ףעשַאכעמ א

 ןגָאלש ךימ ךיא זומ טַײצ רעד טימ זַא ,רע טסייוו רעכיב ענַײז ןופ ןוא ףעשיק ןַײז

 ןַײז רעװיג םיא זומ ךיא ןוא ,דַאצ סמענעי ףֵא טייטש רע סָאװ ,רעטיר ַא טימ

 -ַאו ןפַאשרַאפ וצ רימ רע טכוז רַאפרעד ןוא ,ןפלעה טינרָאנ וצרעד ןעק רע ןוא

 טעװ םיא זַא ,ןבענוצרעביא םיא לעּפַאב ךיא ןוא .ןעק רע ןשינרעגרע רָאנ ערעס

 םענופ זיא סָאוװ סָאד ןרעטש ןוא ןלעטשוצנגעקַא ךיז רימ ןנעק ןבעגנַײא טשינ ךיז

 | .ןלױפַאב ?מיה

 רָאנ -- .טגָאזעג עצינעמילּפ יד טָאה --- ?ןירעד קעּפוסעמ ןעד זיא רעוו ---

 טינ טלָאװ יצ ?סעדעבַאי יד ןיא ,רעטעפ ראה ,טייקידענעג רעַײא טּפוטש רעוו

 .טינ ןוא םייה רעד ןיא קַיור ןציז ןבַײלב טלָאז ריא ןעוועג רעכַײלג ךַײא רַאֿפ

 ןוא םורַא טינ ךַײא טקוק ריא ןוא ,טיורב-למעז ןכוז טלעוו רעד רעביא ןיײגמורַא

 ןעמוק ןוא לָאװ ןרעש ןעייג סָאװ ,ענױזַא ךַאס ַא ןענַײז ןַארַאפ זַא ,טינ טעז ריא

 .ענערושענּפָא םייהַא

 טבעלש יװ --- ,טרעּפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- עניימ עצינעמילּפ ,ָא --

 טימ ןבַײלב רימ ַאב ןלעװ ,ןרעשּפָא ךימ טעװ ןעמ רעדייא !ןבשעכ םעד ןכַאמ ייז

 דוק ןעניז ןּפַא רָאנ טעװ סע ןעמעוו יד עלַא דרעב עטקילפעגסיוא טימ ןוא סעכילּפ

 | .ןרירוצנָא רָאה א רימ ןעמי

 רעד זַא ,ייז ןבָאה ןעזעג םורָאװ ,ןרעפטנעּפָא םיא ייז ךיז טָאה טסולגעג טינ

 ןיא ןכָאװ ייווצ רע זיא ןעוועג זַא ,זיא ןעיניא רעד .ןָא םיא ןיא ךיז טדניצ סעאק

 עיידעב טָאה רע זַא ,ןזיועגסױרַא טשינ ךַאז ןייק טימ טָאה ןוא רעקיור ַא בוטש

 ייז ןבָאה געט עכעלטע יד ןיא .גנעג עטסוּפ ענַײז ןיא ןזָאלוצנַײרַא ךיז לָאמַאכָאנ

 ןוא ךעלַאג םעד ,רעדירב עטוג ענַײז טימ רע ,סעסַײמ עקיסַאּפש טלייצרעד ךיז

 ךיז טקיטיינ רעקיא רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ םעד ןגעקַא ץְלַא ,רערעש םעד
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 -נַאװ סָאד ףיױא רעדיו טבעל םיא טימ זַא ןוא ,רעטיר-רעדנַאװ ןיא טלעװ יד

 טָאה לָאמלייט ןוא טרעקרַאפ ןטלאחעג לָאמליײט טָאה ךעלַאג רעד ,םוטרעטיר-רעד

 ןקיצנוק םעד ַאב טינ ךיז טלַאה רע ןעוו סעמכַאמ ,םיא טימ ןעוועג םיקסַאמ רע

 | ,םיא טימ ןדיירפיונוצ טנעקענ טשינ ךיז רע טלָאװ ,?טימ

 א ,רעױּפ ַא ןכָאש א םענַײז ןפורַאפ ךיז וצ טָאכיק ןָאד טָאה טַײצ רעד ןיא

 ךָאנ ,(ןשטנעמ ןעמירָא ןַא ןעלטיטַאב ױזַא ןעק ןעמ ביוא) שטנעמ רעקיצרַאה-טוג

 טדערעג גנַאל יזא טָאה רע ,רעציקעב .לקעד-ןריהעג םעניא ץלַאז קינייו טימ

 טָאה רעױוּפ רעמירָא רעד זַא ,טנָאזעגוצ ןוא טדערעגנַײא ליפ ױזַא ,םיא רעביא

 ,רענערטנפָאװ ַא רַאפ ןעניד םיא ןוא םיא טימ ןרָאפסױרַא טלעױּפעג ךיז ַאב

 טימ ןייג קיליוו ץנַאג נעמ רע זַא ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד םיא טָאה ,ןרעדנַא ןשיווצ
 ױזַא ייברעד לֵאז רע סָאװ ,שינעלעטשנַײא ןֵא ןכַאמ ךיז ןעק סע םורָאװ ,םיא

 םרָאד םיא לָאז רע ןוא ?זדניא ןַא ןעניוועג ,ןבייהוצפיוא עלעיורטש ַא יװ גנירג

 ָאשטנַאס טָאה ,עניוזַא ךָאנ ןוא גָאװצ םעד טימ .רעטַאנרעבוג רַאפ ןזָאלרעביא

 -ניק יד טימ בַײװ סָאד טזָאלעגרעביא (ןפורעג רעױּפ םעד ןעמ טָאה יֹוזַא) ַאצנַאּפ

 ,רענערטנּפָאװ ַא רַאפ ןכָאש ןַײז ַאב טלעטשענ ךיז טָאה ןוא רעד

 ,ןוא .טלעג ןפַאשרַאפ םיא לָאז ןעמ ןלױפַאב טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד דלַאב

 ,טעװעלכַאטרַאפ םענייניא ץלַא ןוא טצעזרַאפ עטייווצ ַא ,טפיוקרַאפ ךַאז ןייא

 א טימ ךיוא ךיז רע טָאה טנרָאזַאב .עמוס עשיטַײל א ןגָאלשענּפױנוצ רע טָאה

 ןַײז טכירַאפעגסױא ןוא טנַײרפ ַא םענַײז אב ןגילעגסיוא טָאה רע סָאװ ,דליש ןדנור

 ןַײז ןבעגעג ןסיוו וצ טָאה ןוא ,טנעקעג טָאה רע טַײוװ יו רעוויק םענעכָארבעצ

 ןזָאלוצסױרַא טנכער רע ןעוו אש יד ןוא גָאט םעד ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רענערטנּפָאװ

 -יא רעד .קיטיינ זיא םיא סָאװ ץְלַא טימ ןגרָאזַאב ךיז לָאז רע יידעק ,געוו ןיא ךיז

 זַא ,רע טָאה טגָאזעג .סעברָאט ןעמענטימ רע לָאז ,טגָאזרַאפ םיא רע טָאה ,רעק

 םורָאװ ,?זייא ןטוג ַא םענַײז ןעמענטימ ךיוא טעוװ רע זַא ןוא ןעמענטימ טעװ רע

 -וק ןָאד טָאה ,?זייא םעד ךעייש סָאװ .סופ וצ ךַאס ַא ןייגנ וצ טניוװעג טשינ זיא רע

 ןיוש טָאה יצ ןרָאקיז ןיא ןכוז ןעמונעג טָאה ןוא טרעלקעגרעביא ?סיבַא טָאכ

 ןעועג לָאז סָאװ ,רענערטנּפָאװ ַא ךיז טימ טאהעג רעטיר-רעדנַאװ א רעצימע

 -טסעדנופ .ןעמוקעג טשינ ןרָאקיז ןפַא םיא זיא רענייא ןייק רָאנ .לזייא ןַא ףַא ןטייר

 וצ םיא קנַאדעג םעד טימ ,ןעמענטימ סָאד לָאז רע ןעוועג םיקסַאמ רע טָאה ,ןגעוו

 ַא ןכַאמ ךיז טעװ סע רָאנ יו עמייהעב-טייר רעטסקידנעטשנָא רעד טימ ןגרָאזַאב

 -יר ןכעלפעהמוא ןטשרע םעד ַאב דרעפ סָאד ןעמענוצ טעװ רע ןוא טייהנגעלעג
 ןוא רעדמעה טימ ךיז רע טָאה טיירנרַאפ .נעװ ןיא ןפערטנָא טעוו רע סָאװ ,רעט

 טָאה רעמשטערק רעד סָאװ ,עצייא רעד טול ,טנעקעג טָאה רע יוװ ,ןכַאז ךָאנ טימ
 יז ןענַײז ,טריפענסיוא ןוא קיטראפ ןעוועגנ ןיוש ןיא ץלַא סָאד ןעוו .ןבענענ םיא

 ןַײז טימ טָאביק ןָאֹד ןוא רעדניק ןוא בַײװ ןַײז טימ טנגעזענמוא ַאצנַאּפ ,עדייב

 לָאז רענייק זַא ףֹרָאד םענופ ןרָאפענסױרַא טכַאנַאב ַא ןיא ,עצינעמילּפ ןוא טסניד

 ןענַײז ,ןנָאט ןעמונעג טָאה סע ןעוװ זַא ,ױזַא ייז ןבָאה טנַאּפשעג ןוא .ןעז טינ .ייז
 ,ןעניפענ טשינ ייז ןעמ טעװ ,ןכוז ייז טעוװ ןעמ עליפַא זַא ,ןעוועג רעכיז ןיוש ייז
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 ןוא סעברָאט ענַײז טימ ,סעװָא יד ןופ רענייא יװ ַאצנַאּפ ָאשטנַאס זיא ןטירעג

 םעד ןופ רעטַאנרעבונ סלַא ךיז ןעז וצ ןיוש קעשייכ סיורג טימ ןוא ?לנָאל ןַײז

 | .טגָאזעגוצ םיא טָאה רַאה ןַײז סָאװ ,?זדניא

 -עגייא ןפַא ןוא גנוטכיר רענעגייא רעד ןיא טָאכיק ןָאד ךיז טָאה ןעמונרַאפ

 ,דלעפ-לעיטנָאמ ןרעביא ,טסייה סָאד ,עיסענ רעטשרע ןַײז סייעב סָאװ געװ םענ

 !עװעג סעמכַאמ ,לָאמ ןטשרע םעד יו טימעג ןרעגנירג ַא טימ רע זיא ןטירעג רָאנ

 ןלַאפעג ייז ףַא ןענַײז ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד ןוא ָאש-ןגרָאמירפ רעד ןיא סע ןזיא

 .טקיטסעלַאב טשינ ייז ןבָאה ןוא טַײז ַא ןופ

 :רַאה ןַײז וצ ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טלָאמעד ךיז טָאה ןפורעגנָא

 ריא סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ ראה ,טייקידענעג רעַײא ,ןסעגרַאפ טשינ טעז --

 ,ןריגער וצ סָאד יו ןסיװ ןיוש לכיא ,לזדניא םעד ךעיוקימ טנָאזעגוצ רימ טָאה

 .ןַײז טינ לָאז סָאד סיורג יו

 :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד םיא טָאה ףיורעד

 -רעדנַאװ עטלַא יד ַאב זַא ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טנַײרפ ,ןַײז ןסיוו טספראד --

 רַאפ רעגערטנפָאװ ערעייז ןכַאמ וצ גענימ רענעמונעגנָא רעייז ַא ןעוועג זיא רעטיר

 ךיא ןוא ,ןעמענַײא ןגעלפ ייֵז סָאװ ,ןכַײרגיניק רעדָא ןעלזדניא יד רעביא רערינער

 יננא טשינ ןעקנַאדַאב ןופ נענימ ַאזַא לָאז רימ רעביא זַא ,טכַאמענּפָא רימ ַאב בָאה

 רעשפע ןוא ,?ָאמלייט םורָאװ ,ןײנרעבירַא ךָאנ ייז ןכער ךיא ,טרעקרַאפ .ןיינרעט

 ,ךָאנרעד ןוא ןרעוו טלַא לָאז רעגערטנּפָאװ רעייז זיב ןטרַאװ ייז ןגעלפ לָאמ רערעמ

 ערעגרע ךָאנ ןוא געט עטכעלש ןבָאה ןוא ןעניד וצ דימ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 ןופ זיקרַאמ סנטסכעה רעדָא ?טיטיפַארג ַא סעּפע ןעקנעש םיא ייז ןנעלפ ,טכענ

 טסעװ וד בוא רָאנ .רעקינייו רעמ ךערע ןַא ןופ ץניווָארּפ רעדָא לָאט ַא סעּפע

 ַאוַא ןעמענַײא ךיא לָאז ךָאו יד ןיוש זַא ,ןכַאמ ךיז ןעק ,ןבעל לע ךיא ןוא ןבעכ

 "נא יװ ןַײז לָאז ןוא עטּפעלקעגוצ ריא וצ ערעדנַא ךָאנ ןבָאה לָאז סָאװ ,ענידעמ

 סָאד טשינ ןיימ ןוא .ייז ןופ רענייא רעביא גיניק רַאפ ןעניורק וצ ךיד ןטסָאמענ

 ףַא ןוא טכירעגמוא ױזַא ןלַאפ ןוא ןכַאז ןריסַאּפ רעטיר טימ םורָאװ ,ךַאס ַא זיא

 -כָאנ ןבעג טנעקעג גנירג רָאג ריד טלָאװ ךיא זַא ,טרַא רענעעזעג טינ לָאמנייק ַאזַא

 .טגָאזעגוצ ריד בָאה ךיא יוװ רעמ

 ביִלֹוצ לָאז ךיא ןעוו --- ,טרעפטנעעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- זַא ױזַא --

 ַאנַאכ טעוװ  ,גיניק ןרעוו ,טנָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ יִד ןופ סענ ַא סעּפע

 .ןצנירּפ רעדניק ענַײמ ןוא ןגיניק ַא ןרעקנָא רימ סנטסקינייװ ,בַײוװ ןיַײמ ,זערעיטונ

 ,טרעפטנעע; טָאכיק ןָאד טָאה --- ?קעּפוסעמ ןירעד ןעד זיא רעוו --

 -- ,טרעּפטנעענּפָא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה --- קעּפוסעמ ןירעד ןיב ךיא ןוא --- |

 -גיניק טימ ןענעגערּפָארַא עליפַא לָאז טָאג ןעוו זַא ,ךיא סייוו רימ אב ךיא םורָאװ

 ירַאמ ןופ ּפָאק ןפַא ךיז טסַאּפעג טשינ ייז ןופ סגייא ןייק טלָאװ ,דרע רעד ףַא ןכַײר

 טרעוװ יד טשינ סעטורּפ ייווצ ןייק טָאה יז זַא ,רַאה ןַײמ ,ריא טלָאז ןסיוו .זערעיטוג
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 ןַײז טעװ ףליח סטָאג ביוא קסָאד יא ,ןסַאּפ רעסעב ריא טעװ עיניּפַארג ;ןגיניק רַאפ

 .ייברעד

 -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ָאשטנַאס ,טָאג ףֵא ךיד זָאלרַאפ וד ---

 ּפָארַא ױזַא טינ לַאפ וד רָאנ .רעקיסַאּפ זיא ריא רַאפ סָאװ ןבענ ןיוש ריא טעוװ רע

 .גיניק-עציוו יו רעקינייוו ףַא ןַײא ןיוש טסיינ וד סָאװ ,ךיז אב |

 ,טַארפיב -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה ,רענַײמ רַאה ,ןוט טשינ סע לכיא ---

 ןבעג ןענעק רימ טעװ סָאװ ,רַאה ןסיורג אזַא טייקידענעג רעַײא ןיא בָאה ךיא ןעוו

 .ןגָארטרעד ןענעק סע לָאז ךיא ןוא טוג זיא רימ רַאפ סָאװ ץלא

 לטיּפַאק רעטכַא

 םייעב טָאהעג טָאה טָאכיק ןָאד רעקיטכעמ רעד סָאװ ,עּכָאלצַאה רעד ןגעוװ

 טימ ,ןלימטניוו יד טימ לגנַארעג ןטכאדעגנ טשינ לָאמניײק ןוא ןכעלקטרש םעד
 .ןרעוו וצ טנַאמרעד ןענידרַאפ סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ .ךַאנ

 -טניוו קיצרעפ רעדָא קיסַײרד ךערע ןַא ןעזרעד ייז ןבָאה ,סעומש םעד טימנ אפ

 -רעד ייז טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ יו ןוא .דלעפ םענעי ףַא ןעייטש סָאװ ,ןלימ
 :רעגערטנּפָאװ ןַײז וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןעז

 .ןשטניוו ךיז ןענעק רימ יו רעסעב םיקָאסַא ערעזדנוא טריפ לזַאמ סָאד --
 קיצרעפ רעדָא קיסַײרד ַא ךיז ןקרעמ סע ווו ,אצנַאּפ אשטנַאס טנַײרּפ ,ןטרָאד טסעז
 -רַאהסיוא ןעמעלַא ייז ןוא ןריפרַאפ טכַאלש ַא ייז טימ ךיא ןכער ,ענווָאדלַאװנ ןזיר
 -ונ ַא טסייה סָאד טָא .ןרעוו ךַײר ןבייהנָא רימ ןלעוו בױרקַאז רעייז טימ ןוא ןענעג
 ןטכעלש םעד ןעמַארוצּפָא טָאנ רַאפ טייקילעפענ סיורנ א זיא'ס ןוא עמַָאכלימ עט

 | / .דרע רעד ןופ טכיזעגנָא םעד רעביא ןופ ןעמָאז

 .טנערפעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- ?ןזיר ערעסָאװ --

 יד טימ --- ,טרעפטנעעג רַאה ןַײז טָאה --- ןטרָאד טסעז וד סָאװ ענעי טָא --
 .גנעל יד לַײמ ייווצ זיב ייז ןכיירג לייט ַאב סָאװ ,טנעה עגנַאל

 ,טרָאד ענעי --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- טייקידענעג רעַײא ,טרעה --- =
 ,טנעה ךיז טכַאד ךַײא סָאװ ןוא ,ןלימטניוו רָאנ ןענַײז ,ןזיר ךיז טכַאד ךַײא סָאװ
 .ייז טיירד טניוו רעד ןעוו ,ןייטשלימ םעד ןייג ןזָאל סָאװ ,?גילפ יד רָאנ ןענַײז

 טנװַאהַאב טשינ טזיב וד זַא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- קיטנעק --
 ךיד םענ ,עריומ טסָאה וד ביוא ןוא ,סע ןענַײז ןזיר .לגנַארעג ןעיניא םעד ןיא
 ייז טימ לעוװ ךיא סָאװ טַײצ רעד ףַא ןָאט עליפט ךיד ?לעטש ןוא ןענַאד ןופ קעװַא
 | ,טבַאלש עכַײלנמוא ןוא ערעטיב ַא ןריפרַאפ

 עננו דרעפ ןַײז ןָאטעג ןרָאּפש ַא רע טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה רע יו ןוא
 םיא ןוא ןגירשענ טָאה רענערטגּפָאװ ןַײז ָאשטנַאס סָאװ טרעהעג טשינ טָאה ןוא
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 ןוא ןלימטניוו טלַאפַאב רע זַא ,טינ קעפָאס ןייק רָאנ ןיא םיא ַאב זַא ,טנרָאװעג

 רע זַא ,ןזיר ןענַײז סָאד זַא ,ןעוועג רעכיז ױזַא ךיז ַאב זיא רע רָאנ .ןזיר ןייק טשינ

 טָאה ןוא ןעיירשעג סָאשטנַאס רעגערטנפָאװ ןַײז ןרעה טלָאװעג טשינ עֶליפַא טָאה
 ,טרעקרַאפ .טנָאנ רָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו עליפַא טקוקעגנַײא טשינ ייז ןיא ךיז

 :ןנירשעג ןוא רע זיא ןפָאלעג

  -נייא ןייא םורָאװ ,םיאורב ענעברָאדרַאפ ןוא םינָאדכַאּפ ,טשינ טפױלטנַא ---
 .ךַײא ףַא טייג רעטיר רעקיצ

 ןעמונעג ךיז ןבָאה ?גילפ עסיורג יד ןוא ןזָאלב ןעמונעג לטניוו ַא טָאה דָארג

 :טנַאזענ רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה טָאכיק ןָאד יו ןוא ,ןגעװַאב

  ךַײא טעװ ,ָאעראירב זיר רעד יו טנעה רעמ טימ ןכַאמ עליפַא טלָאז ריא ---

 ,טקנעשעג ןַײז טשינ

 ןבענעגנרעביא ךיז ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ ןוא טגָאזעג סָאד טָאה רע יוװ ןוא

 טצישעג טונ ,רַאפעג רעד ןיא פליח ןטעבעג ריא ַאב ןוא ַאעניצלוד עמַאד ןַײז וצ
 נָאי א ךיז רע טָאה ,ןרָאה-?טָאז םעניא זיּפש רעד טימ ןוא ,דליש ןדנור ןַײז טימ

 ןסיוטשעגנעמאזוצ ךיז טָאה ןוא עטנַאניסָאר ןַײז ןופ ּפָאלַאג ןלופ םעד טימ ןָאטעג

 יו ןוא .ערעדנַא יד רַאפ טקורעגסױרַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לימ רעטשרע רעד טימ

 אזא טימ יז טניוו רעד טָאה ,?נילפ םעניא זיּפש רעד טימ טגנַאלרעד טָאה רע רָאנ

 סָאד ןוא ,ןכָארבעצ ךעלציּפ ףַא ךיז טָאה יז זַא ,קירוצ הַא ןָאטעגנ סיוטש ַא ןרָאצ

 -ענקעווא ךיז טָאה רע זַא ,ןטניה ףַא ןָאטעג רעדיַײלש ַאזַא רעטַײר םעד טימ דרעפ

 טימ ,ףליה וצ םיא ָאשטנַאס טָאה טגָאיעג .דלעפ ןרעביא רעטקידעשעצ ַא טלקַײק
 ןַײז ןעזעג רע טָאה ,ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו ןוא ,לזייא ןַײז ןופ ףַאלעג ןצנַאג םעד

 -יסָאר ןַײז טימ םענייניא ןעמוקַאב רע טָאה ּפַאלק ַאזַא .ןריר טשינ ךיז ןעק רַאה

 | | ,עטנַאנ

 טנַאזעג טשינ ןעד ךיא בָאה -- ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- !טָאנ ךימ ץיש ---

 ?ןלימטניוו ןענַײז סָאד זַא ,טוט ריא סָאװ ןקוקוצ ךַײא טלָאז ריא טייקידענעג רעַײא

 .ןסיוו טשינ טנעקעג סניױזַא טָאה ּפָאק ןיא ןלימטניוו טָאה סאו רעד רָאנ ןוא

 -- ,טרעפטנעעגנ םיא טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנאס טניַירפ ,טשינ דער ---

 ןעוו ,טַארפיב ,ךיז טייב סָאװ ךַאז ַא עמַאכלימ זיא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא יו רעמ
 ,ןָאטסערפ רעטנרעלעג רעד זַא ,סעמע רענייר רעד זיא סָאד ןוא ,ךיז טכַאד רימ

 ןלימ ןזיר יד ןופ טָאה ,טעװנַאנענוצ רעכיב יד טימ רעדייכ םעד רימ ַאב טָאה סָאװ

 סיורג ױזַא .עלָאּפַאמ ןַײז ןופ דעװָאק םעד רימ ַאב ןעמענוצקעוַא יידעק ,טכַאמענ

 ףעשיק רעזייב ןַײז טעװ ,ףָאסלָאקּפָאס רָאנ .רימ ףַא טגָארט רע סָאװ סָאה רעד זיא

 .דרעווש ןַײמ ןופ ךעיוק םעד ןגעק ןָאטּפױא ןענעק טשינרָאג

 טָאה ןוא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טרעפטנעעגנ טָאה -- ןעק רע יװ ןָאט טָאג לָאז ---

 טָאה סָאװ ,עטנאניסָאר ןַײז ףִא טצעזענפיורַא םיא ןוא ןייטשפיוא ןפלָאהעג םיא

 ,לננַארעג םענעמוקענרָאפ םעד רעביא סעומש  ַא ןיא .ןקור ןטּפַאלקעצ ַא טָאהעג ןיוש

 טשינ ןעק סע םורָאװ .,עסיּפַאל ןפַאה םוצ נעװ םעד טימ ןטירענ רעטַײװ ייז ןענַײז
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 ןעמ לָאז ,ףיוא ןוא ּפִא ןעייג ןשטנעמ ווו טרָאד זַא ,טענַײטענ טָאכיק ןָאד טָאה ,ןַײז

 םיא טָאה טרעגרעעג קראטש .,ןעלגנַארעג ײלרעלַא ןוא ךאס ַא רָאג ןפערטנָא טשינ

 -ןפָאװ ןַײז טימ םעד ןנעוו רע טָאה טדערענרעביא .זיּפש יד טינ טָאה רע סָאװ רָאנ

 - :טגָאזעג םיא ןוא רעגערט

 טימ רעטיר ןשינַאּפש ַא אב ןַא ,ךיא קנעדעג ,טנעיילעג לָאמַא בָאה ךיא ---|

 דרעווש יד טכַאלש רעד ןטימ ןיא ךיז טָאה ,סַאנרַאװ זערעּפ ָאנעיד ןעמָאנ םעד
 ןוא ,םאטש א רעדָא ,ןכָארבעגּפָא גייוװצ ערעווש ַא במעד ַא ןופ רע טָאה ,ןכָארבעצ

 פיפ ױזַא ןוא ןָאטענפױא ןכַאז ליפ ױזַא גָאט םענעי רע טָאה ,לגנערד םעד טימ

 ןֹוא ,ַאקושטַאמ ןעמָאנוצ רעד טלָאמעד ןופ םיא זיא ןבילברַאפ זַא ,ןטָאנקעצ ןרָאמ

 -רעד ךיא .(=ַאקושטַאמ יא סַאנרַאװ רעדניק סדניק ענַײז ןוא םיא ןעמ טָאה ןפורעג

 לע ךיא סָאװ ,במעד ןטשרע םעד ןופ ןכער ךיא סָאװ ,םעד ןגעקַא ריד סע לייצ
 רימ סע לעטש ךיא סָאװ ,סמענעי יװ ַאזַא טקנוּפ ,לגנערד א ןכערבּפָא ,ןפערטנָא

 ןצעש ךיד טסעוװ וד זַא ,ןטייקשידלעה ענױזַא ןזַײװַאב טימרעד ןכער ךיא ןוא ,רָאֿפ

 סעדייא ןַא ןַײז ןוא ןעז ןעמוקענ ןבָאה וצ עיכז יד טַאהעג טסָאה וד סָאװ ,ךעלקילנג

 .ןלייצרעד ייז טעװ ןעמ ןעוו ,ןביולג ןענעק םיוק טעװ ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןופ

 רעַײא סָאװ ץלַא ביולנ ךיט -- ,טגנָאזעג אשטנַאס טָאה -- ןפלעה טָאג לָאז ---

 ַא ףֶא בלַאה טציז ריא םורָאװ ,?סיבַא סיוא ךַײא טכַײלג רָאנ .טגָאז טייקידענעג
 טָאה ריא סָאװ לַאֿפ םענופ טּפַאלקעצ טנַײז ריא סָאװ ןופרעד ןַײז זימ סָאד ןוא טַײז

 .ןָאטעג

 ןוא -- .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- סעמע רענייר רעד זיא סָאד --

 רעטיר-רעדנַאװ ַא סָאװ ראפרעד סע זיא ,קיטייו ןפַא טינ ךימ נָאלק ךיא ביוא

 םיא ןלעװו סעקשיק יד ןסיוו עליפַא לָאז רע ,דנוװו ַא ףָא ןגָאלק וצ ךיז טינ טסַאּפ

 | : ,ןכירקסױרַא ריא ךרוד

 טָאה -- ןרעדיורעד וצ סָאװ טינרָאנ ךיא בָאה ,ױזַא זיא סָאד ביוא ---

 רעייא ןעוו טוג ןליפ ךימ ךיא לעװ יצ טסייוו טָאג רָאנ -- .טרעפטנעעג ָאשטנַאּפ

 ןומ ,רימ ךעַײש סָאװ .ןָאט ייוו סעּפע טעוװ ךַײא בוא ,ןגָאלק ךיז טעוװ טייקידענעג
 רעגעדטנפאוו יד טימ ןדַײס ,ליפ ךיא סָאװ קיטייוו ןטסנעלק םעד ןופ ןצכערק ךיא

 | ..ןצכערק טשינ ןלָאז ייז סיוא ךיוא ןעמ טמענ רעטיר-רעדנַאוװ יד ןופ

  סעמימט סרעגערטנֿפָאװ ןַײז ןופ ןכַאֿל טרעהעגפיוא טשינ טָאה טָאכיק ןָאד = |
 לפיוו ןצכערק ליֹוװ ץנַאג ךיז געמ רע זַא ,טרעלקענפיוא עקַאט םורעד םיא טָאה ןוא

 ךָאנ רע טָאה טציא זיב סעמכַאמ ,ןרענ ץנַאג רעדָא טייחרעקייזנרעג טשינ ,ליוו רע

 -עג .םעד ןגעק ןַײז ןדרָא-רעטיר םעניא לָאז סָאװ סנױזַא טנעיילעג טַאהעג טשינ

 - "טנעעג .ןסע טַײצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא לָאז רע אשטנאס םיא טָאה טגָאז

 -רַאפ םיא ןעוו ןסע געמ רע זַא ,טינ ךָאנ טנַאמ} םיא זַא ,רַאה רעד םיא טָאה טרעפ

 רע יו ,טכַאמעג םעװקַאב ךיז ָאשטנַאס טָאה ,שינעביױלרעד רעד טימ .ךיז טסולג

 .ךײװ זיב ןּפַאלקעצ -- רַאקושטַאמ ןופ (.



 .םָאו סעברָאט יד ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה ,?זייא ןַײז ןופ ןקור ןפַא ,םנעקעג טָאה
 םענַיז רַאה ןרעטניח ןטירעג ןוא ןסעגעג טָאה רע ןוא טגײלעגנַײרַא ןיהַא טָאה רע
 .טימ ליומ ןרעביא ןביוהעגפיוא ?גָאל םעד טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ךעלעמַאּפ ץנַאג
 -עג ענַאקעמ םיא טלָאװ רעקנעשנַײװ רעגַאלַאמ רעטסנַײפ רעד זַא ,ןגינעגרַאפ ַאזַא
 ,ןטייוצ ןכָאנ ןַײװ קולש ןייא ןעמונעג ןוא ןסירעג ױזַא ןיא רע סייעב ןוא .ןעוו
 ןוא ,ןבעגעג םיא טָאה רַאה רעד סָאװ ,גָאזוצ רעד ןגילעג טשינ ּפָאק ןיא םיא זיא
 ןסיורג א רַאפ ,טרעקרַאפ רָאנ ,טכַארטַאב טשינ טעברַא ןייק רַאפ ךיוא טָאה רע
 .ןיא סָאד שירעלעטשנַײא יו ,לגנַארעג ןכוז ןרָאפמוא סָאד ,ורּפִא

 טָאה טרָאד ןוא ,?דלעוו ַא ןיא טקיטכענעגרעביא ייז ןבָאה טכַאנ ענעי ,ץרוק
 ןעניד טנעקעג טַאמיק םיא טָאה סָאװ ,גַײװצ ענעקורט ַא ןכַארבעגּפָא טָאכיק ןָאד
 -ּמָארַא טָאה רע סָאװ ,סנזַײא יד ןָאטעגפױרַא ריא ףַא טָאה רע ןוא ,זיּפש ַא רַאפ
 טשינ טָאביק ןָאד זיא טכַאנ עצנַאנ יד .ןכָארבעצ ךיז טָאה סָאװ רעד ַאב ןעמונעג

 -עד ךיז ןסַאּפוצנַײא יידעק ,ַאעניצלוד עמַאד ןַײז ןופ טכַארטעג רָאנ ןוא ןפָאלשעי
 טכענ ןענַײז רעטיר יד ּוװ ,רעכיב ענַײז ןיא טנעיילעג טסעוועג טָאה רע סָאװ ,ןיר
 / שטליײוװרַאפ ךיז ןבָאה ןוא רעטרע עטסוּפ ןוא עטקידלַאװַאב יד ןיא ןפָאלשעג טשינ
 -"גַאּפ ָאשטנַאס טכַאנ יד טלַײװרַאפ טָאה שרעדנַא .ןעמַאד ערעייז ןענָאמרעד טימ
 ןיא ןוא ,רעסַאװ-עירָאקיצ טימ טינ ןוא ?ופ ןגָאפ םעד רע טָאה טַאהעג סָאװ ,ַאצ
 ,טינ םיא טפור רַאה ןַײז ןעוו ןוא ,סַײרעביא ןייא ןָא טכַאנ יד ןפָאלשענּפָא םורעד

 -ךעד םיא ןבָאה סָאװ ,ןז רעד ןופ ןלַארטש יד טקעװענפיוא טשינ םיא ןטלָאװ
 -םענכַאמ ןבָאה סָאװ ,לגייפ יד ןופ גנַאזעג סָאד טשינ ןוא ,םינָאּפ ןיא ךַײלג טגנַאל

 -עגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו .גָאט םעַײנ םענופ םוקנֶא םעד טסירגַאב דיירפ טימ זַײװ

 רערענָאמ ?סיבא ןענופעג םיא טָאה ןוא לגָאל םעד ןָאטעג ּפַאט ַא רע טָאה ,ןביוה
 -ענ סעמכַאמ ,ןצרַאה ןפַא קירעיורט םיא זיא ןרָאװעג ןוא ,רעירפ טכַאנ ַא טימ יו

 -נָא ךיג ױזַא טייקידייל ןַײז לָאז ןעמ וצרעד טשינ טייג סע זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאד

 ,טנָאזעג יו ,סעמכַאמ ,קיטשירפ ןייק ןסע טָאכיק ןָאד טָאה טלָאװעג טשינ .ןליפ

 -רַאֿפ ךיז ייז ןבָאה רעדיוו ןוא ,ןעננורענירעד עקַאמשעג טימ טרענעג ךיז רע טָאה

 יירד םורַא ךערע ןַא ןוא .ןֿפַאה רעסיּפַאל םוצ געוו םענעביוהעגנָא רעייז ףֵא ןעמונ

 .ןעזרעד םיא ייז ןבָאה גָאטַאב

 -רעד סנטייוו רעד ןופ טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאד טָא --

 ןיב טנעה יד סימ ,אשטנאס רעדורב ,ןענעק רימ ןלעוו --- ,ןפַאה רעסיּפַאל םעד ןעז

 ןד עליפַא זַא ,ריד קרעמ רָאנ ,לגנַארעג טפור ןעמ סָאװ ,ןירעד ןַײרַא סנגיובנלע יד

 ןּפַאכ טשינ ךיד וטסלָאז ,טלעוו רעד ןיא רַאפעג רעטסערג רעד ןיא ןעז ךימ טסעוו

 ,ןָא ךימ ןפיירג סָאװ יד זַא ,ןעז טסעװ וד ןדַײס ,ןקיטיײטרַאפ ךימ דרעווש רעד וצ

 ?פיוװ ץנַאנ ריס וטסגעמ לַאפ ַאזַא ןיא ןוא ,םילָאוװּונעמ ןוא ןיז עשיטניה ןענַײז

 טביולרעד טשינ ןפיומושעב סע זיא ,רעטיר סע ןענַײז רעבָא רעמָאט .ןפלעהסיורַא

 ױזַא ,ןפלעהה רימ טסלָאז וד םוטרעטיר םענופ ןצעזענ יד ןיא טזָאלרעד טשינ ןוא

 .רעטיר א רַאפ ןריוװשעגנַײא טשינ טסיב וד גנַאל

 לעוװ ןירעד זַא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- רַאה ןיימ ,רעכיז טַײז ---

-- 76 -- 



 רעקיור ַא ךיא ןיב עוועטעב זַא ,טַארפיב ,ןכרָאהעג ליֹוװ טייקידענעג רעַײא ךיא
 טרָאד ,סעמע .למוטעג ןוא געלשעג ןיא ךיז ןשימוצנַײרַא טנַײפ בָאה ןוא שטנעמ
 -ייוו ץנַאג ךימ ךיא ?עוװ ,שעפענ םענעגייא ןַײמ ןקידייטרַאפ ןיא ןייג טעוװ סע ּוװ
 עכעלשטנעמ יד ַײס ןוא עכעלטעג יד ַײס סעמכַאמ ,ןצעזעג יד טימ ןענעכער קינ
 םיא ףַא ל?יוװ ןעמ ןעוו ןקידייטרַאפ וצ ךיז טכער א ןשטנעמ ןבעלטיא ןביג ,ןצעזעג
 ,ןלַאפנָא

 | ךעַײש סָאװ רָאנ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- יױזַא ךיוא גָאז ךיא ---
 רעד ןופ ןרָאצ ןכעלריטַאנ ןייד ןטלַאה וטספרַאד ,רעטיר ןגעק ריס ןפלעהסיורַא
 | ,סנטַײוז

 -- ,טנָאזעג ָאשטנאס טָאה -- ןָאט ךיא לעװ ױזַא זַא ,וצ ךַײא גָאז ךיא --
 .קיטנוז גָאט םעד יו קילייה ױזַא ןטלַאה טָאבעג םעד לעװ ןוא

 -ָאטינעב ןַאס םענופ ןכַאנַאמ ייווצ ןזיװַאב געו ןרעביא ךיז ןבָאה ,דייר יד ףַא
 ייווצ יו רעמ טשינ ייז ןענַײז ןעוועג סָאװ ,ןרעדַאמָארד ייווצ ףַא קידנטַײר ,ןדרָא
 .סמעריש ערעייז ןוא ןלירב-געוו ערעייז ייז ןבָאה ןגָארטעג .ןעלזייא-ליומ ענוילק
 ייווצ ןוא רעטײלנַאב רעטַײר ףניפ רעדָא ריפ טימ עטערַאק ַא ןרָאפעג זיא ייז רעטניה
 ןעמ יװ ,ןרָאפעג זיא עטערַאק רעד ןיא .םופ וצ ןעלזייא-ליומ ערעייז טימ ןעגנוי
 ןיא ןַאמ ריא ּוװ ,עיליוועס ןייק עמַאד רעיַאקסיב ַא ,טסּוװרעד רעטעּפש ךיז טָאה
 -עב ַא רעייז טימ (?רעדנעל רענַאידניא יד ןיא טקישעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןעוועג
 -ייז ןטירעג שטָאכ ,ריא טימ ןרָאפעג טשינ ןענַײז ןכַאנָאמ יד ,סעכילש רעקידעוװָאק
 גָאז א רע טָאה ,ןעזרעד ייז טָאה טָאכיק ןָאד רעבָא רָאנ יו .געוו ןייא ַּא ייז ןענ
 | : :רעגערטנּפָאװ ןַײז וצ ןָאטעג

 -יסַאּפ-רעטיר עטסטמירַאב יד ןַײז טעװ סָאד רעדָא ,ךימ רַאנעג ךיא רעדָא ---
 טסעז וד סָאװ ,קעּפ עצרַאװש יד טָא םורָאװ .ןעזעג ןעו טָאה ןעמ סָאװ גנוד
 רעד ןיא ןריפ סָאװ ,רעכַאמפעשיק ןענַײז ייז ןוא ,ןַײז ,קעפַאס םוש ןָא ,ןזומ ,ןטרָאד
 ךיא זומ ,טכַאמ רעצנַאנ ןַײמ טימ ןוא ןסעצנירּפ עטעװנַאגעגסױרַא ןַא עטערַאק
 .ךדרע רעד ןופ ןשיװּפָא טכערמוא סָאד

 -עג ָאשטנַאס טָאה -- ןלימטניוו יד טימ יוװ רעגרע ךָאנ ןַײז טעװ סָאד ---
 ןַאס וענַײז סָאד זַא ,ןעז ריא טעוװ ,רַאה ןַײמ ןַײא ךַײא טקוק םורָאװ -- ,טגָאז
 ךַײא טקוק ,ךיא גָאז ,טעז .ןענױשרַאּפ ןריפ זומ עטערַאק יד ןוא ןכַאנַאמ-ָאטינעב
 .ןטָאס רעד טשינ ךַײא טריפרַאפ יצ ,טוט ריא סָאװ ןַײא טוג

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא --
 ,גָאז ךיא סָאװ םָאד ,לננַארעג ןופ םינָאיניא יד ןיא טנַאקַאב טשינ טזיב וד זַא --
 ךע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יוװ ןוא .ןעז דלַאב סע טסעוו וד ןוא ,סעמע זיא
 ןענַײז ןכַאנָאמ יד ּוװ געוו ןטימ ןפא טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה ןוא רעירפ ףַא סױרַא
 ,טנכערעג טָאה רע יו ,ןלָאז ייז זַא ,טנַאנ ױזַא ןעמוקעגוצ ןעגַײז ייז ןעוו ןוא ,ןטירעג
 -- :ןָאטעג יירשעג ַא לָאק ןכיוה ןּפַא רע טָאה ,ייז וצ טגָאז רע סָאװ ןרעה ןענעק
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 .עקירעמַא עטקעדטנַא שירפ יד ןכורעג ןעמ טָאה יֹוזַא -- סָאידנא (5

 עח { { ההד



 -נרּפ עכיוה יד ןזָאלַײרפ ריא טלָאז ןיוש ,טַײל ענעברָאדרַאפ ןוא עשינָאלװַײט

 םיוא ךַײא טלעטש ,טינ זַא ,עטעראק רעד ןיא ענעגנּוװצַאב טריפ ריא סָאװ ,סנסעצ

 ,םיסַײמ עטכעלש ערעַײא רַאפ טעּפשימ ןטכערעג םוצ יװ ,טיוט ןלענש םוצ

 -רַאפ ןבילבעג ןייטש ןענַײז ןוא ןעלזייא-ליומ יד ןכַאנָאמ יד ןבָאה ןטלַאהעגנײא

 ףיורעד ןבָאה ייז ןוא ,ךייר ענַײז ןופ ןוא טלַאטשענ סטָאכיק ןָאד ןופ טרעדנגוו |

 | + :טרעפטנעענ

 -רָאדרַאפ ןייק טשינ ןֹוא עשינָאלוװייט ןייק טשינ ןענַײז רימ ,רעטיר רַאה ---

  רעזדנוא ןעיינ רימ סָאװ ,ָאטינעב ןקילייה םענופ ייווצ ןכַאנָאמ רָאנ ,טַײל ענעב

 ,םנסעצנירּפ ענעגנּוװצַאב ןרָאפ עטעראק רעד ןיא יצ טשינ ןסייוו רימ ןוא געוו

 -עג שירענגיל ,ךַײא ןעק ךיא םורָאװ ,דייר עכייוו יד ןָא טשינ ןעייג רימ אב ---

 ,רעפטנע ןייק ףַא רע טָאה טרַאװעג טשינ ןוא .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- .?דניז

 ,טזָאלעגּפָארַא דרע רעד ֹוצ זיּפש רעד טימ ,ןוא ןעטנַאניסָאר ןָאטעג ןרָאּפש א רָאנ

 ,ךעיוק ַאזַא טימ ןוא טעּפמיא ַאזַא טימ ךַאנָאמ ןטשרע םעד ּףַא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז

 ןָאד םיא טגָאװ ,לזייא-?יומ ןַײז ןופ רעטנורַא טינ ךיז טפרַאװ ךַאנָאמ רעד ןעוו זַא

 ךיז טלָאװ רע ןוא ,ןלעוו ךיז טלָאװ םיא יו טינרָאג טרעדיײלשעגרעטנורַא טָאכיק

 ןעמ יװ ךַאנָאמ רעמייווצ רעד טָאה ןעזרעד .טיוט ףַא טשינ ביוא ,טקירענעצ ךָאנ

 -ליומ םעד ,םענַײז סָאלש םעד סיפ טכַאמעג רע טָאה ,רעװַאכ ןַײז טימ ךיז טיינַאב

 - ָאשטנַאס ןַא .טניוו רעד יו ךָאנ רעדניוושעג דלעפ ןרעביא ןפיול ןעמונעג ןוא ,?זייא

 ןַײז ןופ ּפָארא ךיג רע זיא ,דרע רעד ףַא ןגיפ ךַאנָאפ םעד ןעזרעד טָאה ַאצנַאּפ

 םייעב ןענַײז ןעמוקענוצ .עצעּפישז יד םיא ַאב ןעיצּפָארַא ןעמונעגנ טָאה ןוא ?זייא

 םיא ןבָאה ןוא ,ןכַאנָאמ יד רעטניה ןעגנַאגעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוי ייווצ יד עסיימ

 זַא ,ָאשטנַאס ףיורעד ייז טָאה טרעפטנעעג .סיוא םיא טוט רע סָאװרַאפ טנערפעג

 רַאה ןַײז סָאװ ,טכַאלש רעד ןופ בױרקַאז יו ,טכער ןלופ םעד טימ םיא טמוק סָאד

 ןבָאה ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ סַאּפש ןייק ןבָאה ןעגנוי יד .ןענוװעג טָאה טָאכיק ןָאד

 ןבָאה ייז זַא ןוא ,טכַאלש ןוא בױרקַאז טניימ סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ ךיוא

 ןיא ןרָאפ סָאװ יד טימ טסעומש ןוא געוו טַײז א ןָא ןיוש טייטש טָאכיק ןָאד ןעזעג

 "םוא דרע רעד ּףַא םיא ןוא ןָאשטנַאס ףַא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ייז ןבָאה ,עטערַאק רעד

 -עצ ַא ,דרָאב רעד ןיא רָאה ןייא ןָא ןגיל םיא ייז ןנָאה טזָאלעגרעביא ןוא ןפראוועג

 .ןטשעלַאכעג א ,ןגיוצעגנסיױא דרע רעד ףַא ,םענעלָאמעצ ןוא םענעטַאנק

 ןּפָארט ַא ןָא ,קערש ענייא ןיא ,ךַאנָאמ רעד טָאה ,ענער יא טרַאװעג טשינ ןוא

 טָאה רע ןעוו ןוא ,לזייא-ליומ ןַײז ףֵַא טצעזענפיוא רעדיוו ךיז ,םינָאּפ ןיא טולב

 סָאװ ,םענַײז רעװַאכ ןכָאנ ןָאטעג גָאי ַא רע טָאה ,לטָאז ןיא ןציז ןעזעג ןיוש ךיז

 טלָאװעג ןוא טרַאװעגּפָא םיא ןוא ןענַאטשענ טרָאד ןופ ךעלַאהעמ ןשּפיה ַא ףַא זיא

 קעשייכ ןייק ןבָאה ייז יו ױזַא ןוא .קערשרעביא רעד ןקידנע ךיז טעװ סָאװ טימ ןעז

 ןוא געװ רעַײז קעװַא ייז ןענַײז ,גנוריסַאּפ רעד ןופ ףָאס ןזיב ןבַײלב טאהעג טשינ

 .ןענַאטשעג ןטָאס רעד טלָאװ ןקור רעייז רעטניה יו ,טמעלייצעג גנַאל ךיז ןבָאה

 רעד ןופ עמַאד רעד טימ טדערעג ןוא ןענַאטשענ זיא ,טגָאזעג ןיוש יו ,טָאכיק ןָאד

 י :טגָאזעג ױזַא ריא ןוא עטערַאק



 ךַײא סָאװ ןכַאמ ןױשרַאּפ רעַײא ןופ ןעק ,עטנרַאה ןַײמ ,טייקנייש רעַײא ---

 .רענעכַארבעג ַא ןיוש טניל רענניװצַאב ערעַײא ןופ ץלָאטש רעד םורָאװ ,טלעפעג

  -"וצנַײא ךַײא יידעק ןוא .םערָא ןקרַאטש םעד טָא ןופ טפַארק רעד טימ דרע רעד ףַא

 ,ןסיוו טַײז ,רעַײרּפַאב רעַײא ןופ ןעמָאנ םעד ןייגרעד ןפרַאד ֹוצ עכריט יד ןרָאּפש

 רַײכוז-גנַארעג ןוא רעטיר-רעדנַאװ ַא .ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד סייה ךיא זַא

 ןופ אעניצלוד שינָאד ןכַײלנרַאפ םוצ טינ ןוא רענייש רעד ןופ רענעגנַאפעג א ןוא

 ליוװ ,ןעמוקַאב רימ ןופ טָאה ריא סָאװ ,עוויוט רעד רַאפ ןיול ַא יו ןוא .ָאקָאבָאט

 ףיז ןעמָאנ ןַײמ ןיא ןוא ָאסָאבָאט ןייק ןעוועריקרַאפ טלָאז ריא רָאנ ,רעמ טשינ ךיא

 ,טייהיירפ רעַײא רַאפ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ןלייצרעד ריא ןוא עמַאד רעד וצ ןדלעמ

 -רָאשעמ יד ןופ רענייא טרעהענוצ טָאה ,טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ץלַא

 רענעי ןעזעג טָאה רע זַא ןוא ,רעיַאקסיב ַא ,עטערַאק יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,םיס

 -ָאבָאט ןייק ןעוועריקראפ רָאנ טסייה רע רָאנ ,רעטַײװ ןרָאפ עטערַאק יד טשינ טזָאל

 ןיא ןוא זיּפש רעד רַאפ טּפַאכעגנָא םיא ןוא ןטָאכיק ןָאד ֹוצ ןטָארטעגוצ רע זיא ,ָאס

 -עג םיא רע טָאה ,שַיַאקסיב ןרעגרע ךָאנ ןיא ןוא ןשָאל ןשינַאילעטסַאק ןטכעלש

 ק | :טנַאז
 ,ןפַאשַאב ךימ טָאה סָאװ טָאג ַאב .וטסייג טכעלש םורָאװ ,רעטיר ריד ייג ---

 .רעיַאקסיב טסייטש וד יװ טעגרַאהעג וטסרעוו ,עטערַאק ּפָא טשינ טזָאל וד ביוא

 -ענ קיור רעייז םיא טָאה ןוא ןענַאטשרַאפ טונ ץנַאנ םיא טָאה טָאכיק ןָאד

 :טרעפטנע

 טסעוועג ןיוש ךיא טנָאװ ,טינ םע טזיב וד יו ,רעטיר ַא ןזעוועג וטסלָאװ --
 .שעפענ רענעגנַאפעג ,עּפצוכ ןַײד ןוא טייקבָארנ ןַײד טפָארטשַאב

 | :טרעפטנעעג רעיַאקסיב רעד טָאה ףיורעד

 ןטספרַאװ .טסירק ךיא יו רענגיל וד ,טָאג ַאב רעווש ךיא ?רעטיר טשינ ךיא --

 - ,ןטסנַארט רעטָאק םעד זַא ,טפיול רעסַאװ יו לענש וטסעז ,דרעווש טסיצ ןוא זיּפש

 ןעוו טסרענניל ןוא ?ווייט םוצ ץירָאּפ ,םַאי ןפַא ץירָאּפ ,דרע רעד ףא רעיַאקסיב

 .ןטסנָאז שרעדנַא

 טָאכיק ןָאד םיא טָאה -- (?סעכַארנַא טגָאזעג טָאה ,ןעז דלַאב טעװ ריא ---

 ןגױצעגסױרַא ןוא דרע רעד וצ זיּפש יד ןָאטענ ףרָאװ ַא טָאה ןוא ,טרעפטנעעגּפָא

 רעיַאקסיב םעד ףֵא ןפרָאוװעג ךיז ןוא דליש ןדנור םעד םערָא ןפַא ןעמונעג ,דרעווש יד

 : .ןַײז וצ סעריוד םיא טיירג

 טלָאװעג עליפַא רע טָאה ,םיא הַא ױזַא טיינ רע יו רעיאקסיב רעד טָאה ןעזענ

 ,ענעגנודענ יד ןופ ,סכאווש ַא סע זיא ןעוועג סָאװ ,לזייא-ליומ ןַײז ןופ ןכירקּפָארַא

 ןעיצסױרַא ןיוש רע טָאה טזומעג רָאנ ,ןזָאלרַאפ טשינ ףיורעד ךיז ןעק ןעמ סָאװ

 עטעראק רעד וצ טנָאנ ןענַאטשעג זיא רע סָאװ ןעוועג ןיא קילג ןַײז .דרעווש ןַײז

 ןוא ,דליש ַא רַאפ טנידעג םיא טָאה סָאװ ,ןשיק ַא ןּפַאכסױרַא ןזיװַאב טָאה רע ןוא

 ןיא םיא ןופ ."ַאלוַאג ןופ סידַאמַא, ןַאמַאררעטיר םעד ןופ ןיושרַאּפ ַא -- סעכַארנַא (*

 ."סעכַארגַא ַאניד ,סעדערעװ ַאל ַארַאהט, :עוָארפ יד שינַאּפש ןיא ןבילברַאפ
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 .טיוט ףַא םינָאס ןעוועג ךיז ןטלָאװ ייז יו ,ןטייווצ ןגעק רענייא סױרַא ןענַײז ייז

 -ָבַאמ ,ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא סָאד רָאנ ,ןליטשנַײא טלָאװעג ייז ןבָאה עקימורַא יד

 ןעמ ביוא זַא :טגָאזעג דייר ענעדנובענ טשינ ענַײז טימ טָאה רעיַאקסיב רעד סעמ

 -רעד וצ עטנרַאה ןַײז טיירג רע זיא ,טכַאלש ןַײז ןקידנערַאפ ןזָאל טשינ םיא טעוו

 ,עטערַאק רעד ןופ עמַאד יד .ןרעטש ןירעד םיא טעוװ סָאװ םענייא ןדעי ןוא ןענעגרַאה

 רעשטוק םעד ןסייהעג טָאה ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןעזענוצ קערש טימ טָאה סָאװ

 .טכעפעג ןזייב םעד טקוקענוצ סנטַײװ ןופ טָאה ןוא געוו םענופ ?סיבַא ןטערטּפָא

 לסקַא ןרעביא טינש ןסיורג ַא ןטָאכיק ןָאד טגנַאלרעד לַײוװרעד טָאה רעיַאקסיב רעד

 .ןטלָאּפשעצ לטרַאג ןזיב םיא רע טלָאװ ,דליש רעד טינ ןעוו ןוא ,דליש םעד רעכבירַא

 ןוא ּפַאלק םענווָאדלאװג םעד ןופ קיטייו םעד טליפרעד טָאה טָאכיק ןָאד

 :ןָאטעג יירשעג ַא לָאק ןכיוה ןפַא טָאה

 םעד טפלעה !טייקנייש רעד ןופ םולב ,אעניצלוד עמאד סנצרַאה ןַײמ ,ַא --

 טייקסטוג רעַײא יידטק ,טונימ רערעווש רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןרעַײא רעטיר

 .ןעניױלַאב וצ

 ךליש םעד טימ ןקעדוצ ךיז טוג ,ןקירדוצ דרעווש יד ןוא ןגָאז וצ רעטרעוו יד

 טרעיודעג טָאה ,ןלעטשוצנַײא ץלַא ּפַאלק ןייא ףַא טיירנ ,ןפַײרגנָא רעיאקסיב םעד,ןוא

 .ענער ןייא יו רעמ טשינ

 -טנַא רעד ןופ רע טָאה ,םיא ּףַא ןייז ױזַא ןעזרעד םיא טָאה רעיַאקסיב רעד

 סָאװ ענעגייא סָאד ןָאט ןסָאלשַאב טָאה ןוא שזַארוק סמענעי ןפירנַאב טייקנסָאלש

 -יק סעמכַאמ ,ןשיק םעד טימ רעטצישעג ַא ,םיא רע טָאה טרַאװענּפָא .טָאכיק ןָאד

 טרעטַאמרַאפ ןיוש סע זיא ןעוועג ,טנעקענ טשינ רע טָאה ?זייא-?יומ סָאד ןעווער

 טשינ טָארט ןייק טָאה ןוא ,ןעַײרעסיײדנוק עניוזַא וצ טניוװעגוצ טשינ ךיוא ןוא

 .ןלעטש טנעקעג

 ,טגאזעג ןיוש יו ,רעיַאקסיב ןקיטכיזרָאפ םעד ףַא טָאכיק ןָאד ןיא ןעגנַאגעג

 ,ןטלַאּפשעצ וצ ןעייווצ ףַא םיא טיירג ,ןביוהענפיוא ךיוה רעד ןיא דרעווש רעד טימ

 ןיא דרעוװש רעד טימ טרַאװעגּפָא ױזַא ךיוא טָאה ןטָאכיק ןָאד רעיַאקסיב רעד ןוא

 ןענַאטשעג ןענַײז םורַא עלַא ןוא .ןשיק םעד טימ טצישענ ךיז טָאה ןוא ךיוה רעד

 ,ּפעלק עקידערױמ יד ןופ ןעמוקסיורא טעוװ עס סָאװ טראװעג ןוא קערש ןיא

 יד ןוא עטערַאק רעד ןופ עמַאד יד .ןטייווצ םעד רענייא ייז טימ ןעָארד ייז סָאװ

 רעדליב עקילייה יד וצ סעליפט טימ ןוא םירָאדענ טימ ןטָאשענ ןבָאה עריא ןטסניד

 ןוא סערָאשעמ רעייז ןעװעטַאר לָאז טָאנ זַא ,עינַאּפש ץנַאנ ןופ סרעטסיולק ןוא

 .רָאפ טייטש ייז סָאװ ,ענָאקַאס רעסיורג רעד ןופ ןייֵלַא ייז

 רעד ןייטש זדנוא טזָאל לטניּפ ןוא לעטש םעד ףָא טקנוּפ סָאװ ,דָאש ַא רָאנ

 לביומ םיא לָאז ןעמ טעב ןוא טכַאלש רעד ןטימניא עטכישעג רעד ןופ רעבַאכעמ

 -עג ןענופעג טשינ רע טָאה טָאכיק ןָאד ןופ םיסַײמ עשידלעה יד ןיא סעמכַאמ ,ןַײז

 רעד זַא ,זיא סעמע רעד .טלייצרעד טציא זיב טָאה רע סָאװ סָאד יו רעמ ןבירש

 -סיוא אזַא זא ,ןביולג טלָאװעג טשינ ךיז טָאה קרעו םעד ןופ רעבַאכעמ רעטייווצ

 ,טייקנסעגרַאפ רעד ןופ ןצעזעג יד טרעפטנעעגרעביא ןַײז לָאז עטכישעג עשילרעט
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 ןַא ,קיריגנסיוו טשינ ױזַא ןַײז ןלָאז ןשטנעמיּפָאק רעשטנַאמ א? זַא ,טינ ךיוא ןוא

 ,ןריּפַאּפ ןייק ןבָאה טשינ ייז ןלָאז ןשיטבַײרש ערעייז ןיא רעדָא ןוויכרַא ערעייז ןיא

 ,עװָאשכַאמ רעד טימ ןוא .רעטיר ןטמירַאב םעד טימ ןקיטפעשַאב ךיז ןלָאז סָאװ

 רעכעלטימעג רעד ןופ ףָאס םעד ןעניפעגוצסיוא גנונעפָאה יד ןריולרַאפ טשינ רע טָאה
 -עגסיוא םיא רע טָאה ,םיא וצ טוג ןעוועג זיא למיה רעד יו ױזַא ןוא ,עטכישעג

 . .(*לייט רעטייווצ רעד ןיא ןרעוו טלייצרעד םורעד טעוו רע ןוא ןענופ

 לטיּפַאק רעטניינ

 ,טכַאלש עכטלרטדנוװ יד טקידנעראפ טרעוװ סע ןוא ףָאס רעד טמוק סע ּוװ

 ןבָאה רעשטנַאמ ַאל רעשידלעה רעד ןוא רעיאקסיב רעצלָאטש רעד סָאוװ

 .ןטלַאהעגּפָא ךיז ןשיװצ

 ןקיטכעמ םעד טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה עטכישעג רעד ןופ לייט רעטשרע רעד ןיִפפ 8

 -עגפיוא ןדרעווש עזיולב יד טימ טָאכיק ןָאד ןטמירַאב םעד ןוא רעיַאקסיב ףָאיִׁש
 יז ןעוו זַא ,ערווונ רעזייב ַאזַא טימ ייז ןזָאלוצּפָארַא טיירנ ,ךייה רעד ןיא ןביוה

 ףא ןטסקינייװ םוצ ןטייוצ םעד רענייא ךיז ייז ןטלָאװ ,ךַײלג רעד ןיא ןפערט

 עקַאמשעג יד ךיוא זיא טקנוּפ םענעדײשטנַא טינ םעד ףַא ןוא .ןטלָאּפשעצ ןעייווצ

 .עליפַא זדנוא טָאה רעבַאכעמ רעד ןוא ענעטלָאּפשעצ ַא ןבילבעג ןייטש עטכישעג

 סָאד .ריא טלעפ סָאװ טשער םעד ןעניפענ טנעקענ טלָאװ ןעמ ּוװ ןזיוועננָא טשינ

 סָאװ ,םעַאט רעקַאמשעג רעד סעמכַאמ ,טטַאשרַאפ שעפעניסעמנַא סיורג רימ טָאה

 ןעננַאגרַאפ רימ ןיא ,טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,לסיב םעד ןופ ןבילברַאפ זיא רימ

 -סיוא םַאב רָאפ רימ ןעייטש סָאװ ,ןגעוומוא יד ןגעוו ןטכַארט ןופ שינרעטיב ַא ןיא

 -ַאב רעקיזָאד רעד ,גנוניימ ןַײמ טיול ,ךָאנ טלעפ סָאװ ,טשער ןשּפיה םעד ןעניפעג

 : .עסיײמ רעטמַאט

 רעסיוא זיא סע ןוא ,טכַארטעגנ רימ ךיא בָאה .,ןַײז טלָאמעג טינרָאנ ןעק סע

 םענַײז ןבָאה ןעוועג טשינ לָאז רעטיד רעװַארב ַאזַא זַא ,נענימ ןטריפעגנַײא ןדעי

 טשינ םיא זיב ענייז ןביירשוצפיוא ןעמענ ןעוועג ךיז ףֵא לָאז סָאװ ,ןטנרעלעג ַא

 -נַאו יד ןופ םענייא ןייק טלעפעג טשינ טָאה סָאװ ,סנױזַא ,ןטייקשידלעה ענעעזעג
 -כַאמ ,לגנַארעג ןכוז סױרַא ךיז ןזָאל ייז זַא ,ייז ןנעוו טנָאז ןעמ סָאװ ,רעטיר-רעד

 ,ןלייס ריפ ןיא "טָאכיק ןַאד, ןַײז ןופ דנַאב ןטשרע םעד טלײטעגנַײא טָאה סעטנַאװרעס (*

 מָאה רע ןעוו .דנַאב ףָאס ןזיב זיולב ןטלַאהעגנָא רע טָאה ןעלטיּפַאק יד ןופ עיצַארעמונ יד רָאנ

 עטייווצ, םֵֶּא טלטיטַאב םיא רע טָאה ,דנַאב ןטייװצ םעד טזָאלעגסױרַא םֹורָא רָאי ןעצ ןיא

 ןיא יװ רעמ טשינ טלײטעגנַײא זיא קרעװ סָאד זַא ,ןעמונעגנַא רעבירעד טָאה ןעמ ןוא "לייט

 טשינ רךעלּפעק ערעדנוזַאב ןייק ןייוש ןעמ טָאה ןעגנולײטנַײא עטשרע יד הַא ןוא) ,ןלייט ייווצ

 = : ' י ..טלעטשעב

 א



 ,טסַאּפענוצ יו ,ייווצ רעדָא ןטנרעלעג ַא םענַײז ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי סעמ

 ןוא סעװָאשכַאמ עטסדנימ ערעייז ךיוא רָאנ ,םיסַײמ ערעייז ןבַײרשרַאֿפ וצ רָאנ טינ

 טשינ טָאה רעטיר רעװַארב רעד ןוא .ןַײז טשינ ןלָאז ייז ןגרָאברַאפ יוװ ,ןטייקשידניס

 -עכוא ריטַאלּפ סָאװ סָאד ןלעפסיוא לָאז םיא עכָארַאמ ערעטיב יד ןבָאה טרָאטענ

 ,ןביולג וצ ןעוועג רעווש םורעד זיא רימ .נונעגרעביא טָאהעג ןבָאה רעטיר עמיוד

 ןוא ,עקילַאק ַא ,עקיטנאה-ןייא ןַא ןבַײלברַאפ ןזומ לָאז עטכישענ ענטלַאטש אזַא זַא

 ןיא ץלַא סָאװ ,טַײצ רעד ןופ טייקיליווזייב רעד ףֵא דלוש יד ךיא בָאה ןפרָאװעג

 -ַאבסיוא טשער םעד יז טָאה סָאד זַא ,טרעצרַאפ ןוא ףיוא יז טסערפ טלעוו רעד

 .ןסערפענפיוא רעדָא ןטלַאה

 ענַײז ןְׁשיװצ סיויעה זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,רעדיוו ,טַײז רעדנַא רעד ןופ

 -ייא סיֹוא גנושיוטנַא, יו עקיטַײצטנַײה ענױזַא ןענופעג טסעוועג ךיז ןבָאה רעכיב

 -עג ענעגייא ןַײז ךיוא זוכט ,"רעכעטסַאּפ ןוא סעפמינ רעסעראנעה , ןוא "טכוזרעפ

 טיהעגפיוא ןַײז יז זומ ,ןבירשענפיוא טינ ביוא ןוא ,עקיטַײצ-טנַײח א ןַײז עטכיש

 -עלק יד ןופ .עוויווס רעד ןופ ןוא ףרָאד םענופ ,טײלסדנַאל ענַײז ןופ ןרָאקיז םעניא
 םעד ןסיוו וצ ןעוועג קירינ ןיב ןוא רעטשימעצ ַא ןעגנַאנענמוא ךיא ןיב ןשינער

 ןטמירַאב רעזדנוא ןופ רעדנּוװ יד ןוא ןבעל םעד ןגעוו זיא רע יו ױזַא סעמע ןצנַאג

 רעשטנַאמ ַאל םעד ןופ לגיּפש ןוא ןַײש רעד ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד רעינַאּפש -
 ערעזדנוא ןיא ןוא רעטלַא-טַײצ רעזדנוא ןיא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןוא םוטרעטיר

 ןקידנרעדנאו םעד ןופ ףורַאב םעד ןוא ימ יד ךיז ףֵא ןעמונעג ןטַײצ עכעלקילנמוא

 ענעי ,ןעיורפגנוי ןציש ,סענָאמלַא ןפלעה ,סעלװַא ןטכירַאפ ןופ ךַאז רעד וצ ןוא ןפָאװ

 רעייז טימ ןוא דרעפטַײר ןוא ןשטַײב ערעייז טימ םוא ךיז ןגָארט סָאװ ,ןעיורפגנוי

 ןעוו ןוא ,לָאט וצ לָאט ןופ ןוא גרַאב וצ גרַאב ןופ ,ךיז ףֵא טפַאשעלוסב רעצנַאג

 ַא ראג יצ ,קעּפלַאק ןוא קַאה טימ גנוי ַא רֶעדֶא ַײטלוה א ,רעּפעלש ַא ץינרע טינ

 ךָאנ סָאװ ,עלוסב ַא ןפָארטעגנָא ריא טלָאװ ,ייז טגניווצַאב רעקידענושעמ ַא זיר

 ןיא יז טייג ,ןפָאלשעג טינ ךַאד ַא רעטנוא גָאט ןייא ןייק זיא יז יו רָאי קיצכַא

 ןוא םימַײט יד טָא בילוצ .ןריובעג יז טָאה סָאװ רעטומ יד יװ ץנאנ ױזַא רעווייק

 םיא לָאז ןעמ טרעוו יד טָאכיק ןָאד רעצלָאטש רעזדנוא טָאה ,ךיא גָאז ,ענױזַא ךָאנ

 טשינ סָאד ןעמ ףרַאד רימ ךיוא ןוא ,ןביול ןרעהפיוא טינ ןוא ןענָאמרעד קידנעטש

 םעד ןכוזסיוא ףַא ןבעגעגקעװַא בָאה ךיא סָאװ ,סַײלפ םעד ןוא ימ רעד רַאפ ןנרַאק

 ,למיה רעד טינ ןעוו זַא ,ךיא סייוו ןסיוו שטָאכ .עטכישענ רענייש רעד ןופ ףָאס

 ןבילברַאפ טלעוו יד טלָאװ ,ןפלָאהענסױרַא רימ ןטלָאװ טלעג סָאד ןוא לַאפוצ רעד

 ןבאה ןענעק טעוװ ּפָאק טימ רענעייל ַא סָאװ ,ןגינעגרַאפ ןוא בַײרטרַאפטַײצ םעד ןָא

 :ןפיוא ַאזַא ףִֵא ןעניפעג סָאד זיא ןעמוקענרָאפ .טַײצ ָאש ייווצ ַא

 .דָאב ַא זיא ,ַאדעלָאט ןבעל ,אנַאקלַא ןיא ןעוועג גָאט ַא לָאמנייא ןיב ךיא סייעב

 יז ױזַא ןוא ,ןריּפַאּפ ןוא ןטפעה עטלַא ןפיוקרַאפ םָארקידַײז ַא וצ ןעמוקעגוצ ?רעכ

 ןימ סע טָאה ,סַאנ ןיא ןריּפַאּפ ענעסירעצ ןַײז געמ ,ןענעייל םוצ קידנעטש טיצ ךימ

 טָאה לרעכָאב פָאד סָאװ ,ןטּפעה יד ןופ סנייא ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ןָאטענ יצ א

 ,סעיסיוא טימ ןביושַאב ןיא סָאד זַא ,ןעזרעד בָאה ןוא ןפיוקרַאפ םוצ ןנַארטעג
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 ךיא בָאה ןענעיײל יװ ױזַא ןוא .עשיבַארַא ןענַײז ייז זַא ,ךיא בָאה טנעקרעד סָאװ

 "עג ךימ ךיא בָאה ,קיטנעק ןעוועג רימ ןענַײז סעיסיוא יד שטָאכ ,טנעקעג טשינ

 -ַאימַאבלַא ןַא ,דעמושעמ רעשירָאמ ַא סעּפע טינ ךיז טזַײװַאב יצ ןקוקמורַא ןעמונ
 ַאזַא ןעוועג רעוװש טינרָאג זיא סע ןוא .ןענעיילרעביא רימ ייז לָאז סָאװ ,(=רענ

 -יטרַאפ ַא ןבָאה קיטיינ ןעוועג עליפַא לָאז ךיא םורָאװ ,ןעניפעג וצ שטַאטלָאד

 זַא .ןענופעג ןעוועג ךיוא ךיא טלָאװ ,ךַארּפש רערעטלע ןוא רערעסעב ַא ןופ רעשט
 ןיא טפעה סָאד ןבעגעג םיא בָאה ןוא םיא ןופ ליוו ךיא סָאװ טנַאזעג םיא בָאה ךיא

 ,ןענעייל ןעמונעג טָאה רע רָאנ יו ןוא טימ רעד ףֵא טנפעעצ סע רע טָאה ,טנעה יד

 טָאה ,טכַאל רע סָאװ ןופ םיא ךיא בָאה טנערפעג .טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה

 םעניא ןבירשענוצ ןיא סָאװ ,ךַאז ַא ןופ רע טכַאל סָאד זַא ,טרעפטנעעג רימ רע
 ןגָאז רימ סע לָאז רע םיא ךיא בָאה ןטעבעג .גנוקרעמנָא ןַא יו ,דנַאר םַאב ךוב

 | :טגָאזעג ןוא ןכַאל טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע ןוא
 :סָאװ טָא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,טַײז רעד ַאב ,ָאד זיא ןבירשענוצ ---

 -בישעג רעד ןיא טנַאמרעד לָאמ ליפ ױזַא ןיא סָאװ ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצוד יד,

 ןיא יורפ םוש ןייק יוו ,םירייזַאכ ןצלַאז םוצ טנַאה ַא טַאהעג טָאה ,ןעמ טנָאז ,עט
 | ."ַאשטנַאמ 87 ץנַאנ

 ַא ןבילבעג ןייטש ךיא ןיב ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד טרעהרעד בָאה ךיא זַא

 יד ןיא ןַא ,ךימ ךיא בָאה טּפַאכענ םורָאוװ ,רעטניוטשרעד ַא ןוא רעטפילברַאפ

 ,קנַאדעג םעד טימ .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג יד ןבירשרַאפ ןַײז עדַאװַא זומ ןטפעה

 ךלַאב ןוא ,בייהנֶא םעד ןענעייל רימ לָאז רע םיא וצ ןענַאטשעגוצ ןיוש ךיא ןיב

 -ַאּפש ןיא ןשיבַארַא ןופ ןצעזרעביא ןעמונעג רימ רַאפ טכירענמוא רע טָאה עקַאט

 -נַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןופ עטכישענ, :ךיז טנָאז טרָאד זַא ,טנַאזעג רימ ןוא שינ

 ."רעקירָאטסיה רעשיבַארַא ,ילעגנענעב עטעמַאה עדיס ןופ {בירשעג ,ַאשט

 -ַאב ךימ זיא סָאװ ,דיירפ יד ןזַײװעצסױרַא טשינ ןטיה ךימ ךיא בָאה טזומענ

 ןיב ךיא ןוא ךוב םעד ןופ לטיט רעד ןעגנַאגרעד זיא ןרעיוא עניײמ וצ ןעוו ,ןלַאפ

 . יד לרעכָאב םעד ַאב טפױקענּפָא בָאה ןוא רעמערק-דַײז םעד געוװו םעד ןפָאלרַאפ

 רע ןעוו ןוא ?כייס טָאה רע ןעוו ןוא .ןדליג ןבלַאה ַא רַאפ ןריּפַאּפ ןוא ןטפעה עלַא
 טלָאװ ןוא ןטעבעג ייז רַאפ רע טלָאװ ,ייז וצ קעשייכ בָאה ךיא קרַאטש יוװ טסייוו |

 ךָאנרעד ךימ ךיא בָאה טרעדנוזענּפָא .ןדליג סקעז יו רעמ ןעמוקַאב ךיוא רעשפע

 םיא בָאה ןוא רעטסיולק ןסיורג םענופ ןקרַאּפ ןרעטניה דעמושעמ ןשירָאמ םעד טימ

 ןצעזרעביא ,ןטָאכיק ןָאד ןופ ךיז טדער סע ּוװ ,ןטפעה עלַא יד רימ לָאז רע ןטעבענ

 -רָאנ ךיז ןופ ןבענוצ טשינ ןוא ןרענימ טשינ ,ךַארּפש רעשינַאילעטסַאק רעד ןיא

 .ןלעו טעוװ רע לפיוו ןלָאצַאב םיא לעוװ ךיא ןוא ,טינ

 ץייוו ךעלטסעמ ייווצ ןוא סעקנישזָאר רעמע ייווצ הַא ןעוועג םיקסַאמ טָאה רע

 .םעיסיוא עשיבַארַא םימ שינַאּפש ןבירשעג ןבָאה סָאװ רעכַארַא -- רענַאימַאבלַא (צ
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 סָאד יידעק רָאנ .לענש ןוא ַײרטעג ןוא טוג ןצעזוצרעביא ייז טגנָאזעגוצ טָאה ןוא

 בָאה ,עיצעמ אזא טנַאה רעד ןופ ןזָאלוצסױרַא טשינ ןוא ןעיצרַאפ וצ טשינ קעסייא

 ןבלַאהרעדנא יו רעמ סעּפע ןיא טָאה רע ּוװ ,םייהַא רימ וצ טכארבעג םיא ךיא

 ןיא ןעוועג .טלייצרעד טרעװ ָאד יו ױזַא טצעזעגרעביא ןצנַאגניא יז םישָאדַאכ

 טָאכיק ןָאד ןופ טכַאלש יד ,רוטַאנ רעד ןופ יו ,טלָאמענסיוא טפעה ןטשרע םעניא

 -רעד עטכישעג יד יו עזָאּפ רעד ןיא קיטכיר טלעטשעגסיוא ,רעיַאקסיב םעד טימ

 רעטייווצ רעד ,דליש םעד טימ טצישעגנ רענייא ,ןביוהעגנפיוא ןדרעווש יד ,טלייצ

 א הַא טָאה ןעמ זַא ,קידעבעל יו ,?זייא-ליומ רעיַאקסיב סָאד ןוא ,ןשיק םעד טימ

 א רעיַאקסיב םעד סנסופוצ זיא ןעוועג .רענעננודעג ַא זיא רע זַא ןעז טנעקעג ליימ

 טָאה רע יוװ ,"ַאיטיעּפזַא ןופ ָאשטנַאס ןָאד , :טנעיילעג ךיז טָאה סָאװ ,טפירשרעטנוא

 טָאה סָאװ ,?טיט רעטייווצ ַא ,ןעטנַאניסָאר סנסופוצ ןוא ,ןפורעג עמַָאטסימ ךיז

 גנַאל ,טלָאמענסיױא ךעלרעדנווו ןעוועג זיא עטנַאניסָאר ."טָאניק ןָאד , :טנעיילעג ךיז

 טקיטעטשַאב ױזַא ,ןּפיר עטצרַאטשעגנסױרַא טימ ,רעגָאמ ןוא ןיד ,ןניוצעגסיוא ןוא

 -יסָאר ןעמָאנ רעד םיא טדיילק סע יוװ ןעזענ שעמַאמ טָאה ןעמ זַא ,קיטביזדניווש

 ןוא ַאצנַאּפ אשטנַאס ןענַאטשענ זיא םיא ןבעל .ןבעגעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עטנַאנ

 סָאװ ,טפירשרעטנוא ַא םיא סנסופוצ ןוא קיטשּפָאק םאב לזייא ןַײז ןטלַאהעג טָאה

 לעמעג סָאד יו ,ןבָאה רע טָאה טזומענ ןוא ,"סַאקנַאצ ָאשטנַאס , :טנעיילעג ךיז טָאה

 ,רַאפרעד ןוא סיפ עניד עגנַאל ןוא עילַאט עצרוק ַא ,ךיוב ןסיורג ַא ,ןזיוועג טָאה

 ייוצ יד טימ סָאװ ,סָאקנַאצ ןוא אצנַאּפ ןבעגענ ןעמָאנ א םיא רע טָאה ,קיטנעק

 ,ןקרעמ וצ ןעוועג ןענַײז ןטייקיניילק ךָאנ .עטכישעג יד לָאמלייט םיא טפור ןעמענ
 ןופ עסַײמַאה רעּפיס ןרָאװ םוצ וצ קיניײוװ ןנָארט ןוא קיטכיוו טשינ ןענַײז ייז רָאנ

 .טכעלש טינ יז זיא ,רָאװ זיא יז רָאנ ביוא ,עטכישענ ַא ןוא ,עטכישעג רעד

 סָאװ סָאד ןדַײס זיא ,סעמע ריא ךעַײש סָאװ ןדנעװּפָא סעּפע ןעק ןעמ ביוא

 רעד ןופ טַײל יד ַאב עוועט ַאזַא ןיוש זיא סע ןוא רעכַארַא ןַא זיא רעבַאכעמ ריא

 רעכינ ךיז זיא ,םינָאס עסיורג זדנוא ןענַײז ייז סעמכַאמ ,שטָאכ .ןגיל ןגָאז וצ עמוא

 -עביא ןבָאה ךיז ןיא לָאז יז רעדייא ןלעפ סעּפע לָאז עטכישעג רעד ןיא ןטכיר וצ

 -ַאב ןוא טנעקעג טלָאװ רע ּוװ טרָאד םורָאװ ,עקַאט רימ ךיז טכַאד ױזַא ןוא .סקיר

 טכבַאד ,סע רע טיינ ,רעטיר םעד רַאפ ביול טימ רעדעפ יד ןזָאלרעדנַאנופ טפרַאד

 ,טכַארטרַאפ רעגרע ךָאנ ןוא טכַאמעג טכעלש זיא סָאד .ַײברַאפ ןוויק א טימ ,ךיז

 קיטפַאהרָאװ ,ךעלטקניּפ ןַײז טזומעג ןוא טפראדַאב ןטלָאװ רעקירָאטסיח םורָאװ

 רעד טשינ ,עריומ יד טשינ ,ץוננגייא רעד טשינ ןוא .קיטַײזנייא טשינ רָאה ַא ןוא

 ןַײז סָאװ ,סעמע ןופ געוו םענופ ןריפּפָארַא םיא ןפרַאד עביל יד טשינ ןוא סָאה

 -ענ יד ןופ רעציוא רעד ,טַײצ רעד טימ ןרעייגטימ יד ,עטכישעג יד זיא רעטומ

 גנונערָאװ יד ןוא ?יּפשַײב רעד ,טַײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ סעדייא רעד ,ןשינעעש

 -כישענג ר ע ד  ןיא .ןעמוק ףרַאד סָאװ ןופרעד גָאזנָא רעד ,טרַאוװננעק רעד ןופ

 רעד ןופ ןשטניוו ךיז ןעק ןעמ סָאװ ץלַא ןעניפענ ריא טעװ ,רעכיז ךיא ןיב ,עט

 ןיא סטוג סעּפע ךָאד טעוו רעמָאט ןוא .טלעוו רעד ןיא עטכישעגנ רעטסכעלטימעג

 -עמ םעד רעכינ ןירעד זיא קידלוש זַא ,ןצרַאה ןיא רימ אב סע ךיא סייוו ,ןלעפ ריא
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 טיול ,לייט עטייווצ ריא ,רעציקעב .עפונ רַאבעכַאמ רעד רעדייא טנוה-גָאי סרעבַאכ

 :ױזַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רענייטש םענעמונעגנא םעד

 יד ןופ ןררעווש עקידַײנש יד ןביוהעגפיוא ךיוה רעד ןיא ןוא טלעטשעגנָא

 םעד ןעָארד ייז שרעדנַא טינ טכַאדעג ךיז טָאה ,רעפמעק עזייב ןוא עקיטכעמ ייווצ

 .גנוָארד ןוא טפַארק רעייז ןעוועג זיא סיורג ױזַא .ןטנורנּפָא יד ןוא דרע יד ,למיה

 -רעד ןוא ,רעיַאקסיב רעזייב רעד טגנַאלרעד ּפַאלק םעד טָאה רעטשרע רעד ןוא
 טעוועריקרַאפ דרעווש יד ןעוו זַא ,ערּווװג ןוא טסַאה ַאזַא טימ םיא רע טָאה טננַאל

 וצ ןכַאמ וצ ףָאס א טקעלקעג ּפַאלק רענייא רעד טלָאװ ,געוו ןטימניא טינ םיא ךיז

 טָאה לזַאמ סָאד רָאנ .ןעלגנַארעג עלַא סרעטיר רעזדנוא וצ ןוא ךעסכיפ ןפרַאש םעד

 רעננעק ןַײז ןופ דרעוװש יד טעװעריקרַאפ טָאה ןוא ןכַאז ערעסערג ףֵא טיהרַאפ םיא

 רעמ טשינ םיא יז טָאה ,לסקַא ןקניל םעניא םיא יז טָאה ןפָארטעג שטָאכ זַא ,ױזַא

 טימ טּפעלשרַאפ געוװ ןייא ןיא ןוא רעצנַאּפ טַײז עקניל עצנַאג יד ןסירעגּפָארַא יו

 .ַא טימ זיא םענייניא ץלַא סָאד סָאװ ,רעיוא ןבלַאה ַא טימ רעוויק לייט עסיורג ַא ךיז
 רעסעימ א רעייז ןיא טזָאלעג םיא טָאה ןוא ןלַאפעג דרע רעד וצ ךַארק ןכעלקערש

 : .ענַאל =

 םעד ןבַײרשַאב טימעג ןקָיור ַא טימ טציא רָאג סע ןעק רעװ ,טָאג ךימ ץיש

 ךיז טָאה רע ןעוו ,רעשטנַאמ א? רעזדנוא ןופ ןצרַאה םעניא ןַײרַא זיא סָאװ ,ןרָאצ

 רעדיוו ךיז טָאה רע זַא ,ןרעוו טנָאזעג זיולב םורעד לָאז !ענַאל רעד ןיא ןעזרעד

 ןיא טקירדעגוצ דרעווש יד רעקרַאטש ךָאנ טָאה ,סעינמערטס יד ףַא ןָאטעג בייה ַא
 ןֿפָארטעג ןוא רעיַאקסיב םעד הַא טזָאלענּפָארַא יז טוװ ַאזַא טימ ןוא טנעה עדייב

 םיא טָאה ןפלָאהענ טשינ זַא ,ּפָאק ןרעביא ןוא ןשיק ןרעביא טיײהרעלופ ריא טימ

 םָאד ןעניר ןעמונעג םיא טָאה ,ןלַאפעג םיא ףַא טלָאװ גרַאב א יװ ,ןוא ץוש רעד

 ןגיינ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ןרעיוא יד ןופ ןוא ליומ םענופ ,זָאנ רעד ןופ טולב

 ןָאד ןעוו ,ןלַאפענּפָארַא רעכיז טלָאװ רע ןוא ,לזייא-?יומ םענופ ןלַאפוצּפָארַא ףַא

 ןגױצענסױרַא רע טָאה ,ןעמעלַא םעד טימ .זדלַאה םאב םורַא טינ םיא טּפַאכ טָאכיק

 -ליומ סָאד ןוא ,טזָאלעגּפָא טנעה יד ךיוא ךָאנרעד ןוא סעינמערטס יד ןופ סיפ יד

 ,דלעפ ןרעביא ןפיול ןעמונעג טָאה ,ּפַאלק ןכעלקערש םעד ןופ ןקָארשרעד ,?זייא

 רעטַײר םעד ךיז ןופ רע טָאה ,סיפ עטשרעטניח יד טימ סעקירב עכעלטע ךָאנ ןוא

 ,ןפרָאװעגרעטנורַא

 רע זַא ןוא ,םיא ףַא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג טָאכיק ןָאד זיא ור סיורג טימ

 -עלַײא סיורג טימ ןוא ןעגנורּפשענּפָארַא דרעפ םענופ רע זיא ,טלַאפ רע ןעזעג טָאה
 םיא ןוא ןגיוא יד וצ טלעטשענוצ דרעווש ץיּפש םעד םיא ,םיא וצ ןעמוקענוצ שינ

 ןעוועג .ןדַײנשּפָא ּפָאק םעד םיא רע טעװ ,טינ זַא ,ןֿבעגרעטנוא ךיז לָאז רע טגָאזעג
 ,ןרעפטנע טנעקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע זַא ,טשימעצ ױזַא רעיַאקסיב רעד זיא

 ןופ טדנעלבראפ ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד קילדעוו ,ןטינשענּפָא טכעלש טלָאװ רע ןוא

 -וצ סיטנעהּפָא טונימ רעד זיב ןבָאה סָאװ ,עטערַאק רעד ןופ ןעמַאד יד ןעוו ,סעַאק

 ןטעבעג קרַאטש םיא ןוא םיא וצ ןעננַאנענוצ טשינ ןטלָאװ ,געלשעג סָאר טקוקעג

 םעראשעמ רעייז לָאז ןוא עוויוט יד ןוא טייקידענעג עסיורג יד ןָאט ייז לָאז רע
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 טימ טרעפטנעעג טָאכיק ןַָאד טָאה ףיורעד ןוא .ןבעל סָאד ןעקנעש ןוא ןַײז ?כיומ

 :טסנרע ןוא ץלָאטש סיורג

 טעב ריא סָאװ סָאד ןָאט וצ ,ןעמאד ענייש ענַײמ ,קיליוו סעמעעב ןיב ךיא --

 זופ רעטיר רעקיזָאד רעד זַא ,ךַאמּפֶא םעד טימ ןוא יַאנט ןייא טימ רָאנ ,רימ אב

 ןדלעמ ךיז ןעמָאנ ןַײמ ןיא ןוא ָאסָאבָאט ףרָאד ןיא ןייג טעװ רע זַא ,ןנָאזוצ רימ

 ץראה ריא סָאװ ןָאט םיא טימ לָאז יז אעניצלוד ַאינָאד ןכַײלנרַאפ םוצ טינ רעד וצ

 | | ,ןסייה טעוו

 טשינ ןבשעכ ןייק רָאג ךיז ןבָאה ןעמַאד עזָאלטסיירט ןוא ענעקָארשרעד יד
 ןבָאה ,זיא אעניצלוד יד רעוו טנערפענמוא ןוא ,ייז ןופ ?יוו טָאכיק ןָאד סָאװ ןבעגעג

 .ןלעפַאב םיא טעװ רע סָאװ ץלא ןָאט טעװ סערָאשעמ רעד זַא ,טנָאזעגוצ םיא ייז

 ןייב ןייק רעמ םיא לעװ ךיא זַא ,טרָאװ ןַײמ ךייא ךיא ביג ,ױזַא ביוא ---

 ,טנידרַאפ ךעלרע רימ ַאב סע טָאה רע שטָאכ ,ןָאט טשינ

 לטיּפַאק רעטנעצ

 ןוא טָאכיק ןָאד ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ ןענַײז סָאװ ,סענַײט עגולק יד ןגעוו

 ,רעגערטנּפָאװ ןַײז ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאט

 -עצ ַא ?סיבַא ןביוהעגפיוא טַאהעג ןיוש ךיז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה עסַײמ ליע
 ןופ ןעמונעגקעװַא טשינ ןניוא יד טָאה ןוא ןעגנוי עשיכַאנָאמ יד ןופ רעטּפַאלק

 -ענ רע טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ,טריפעג טָאה טָאכיק ןָאד רַאה ןַײז סָאװ ,טכַאלש רעד

 רע לָאז ןעניוועג ןוא ,ןכָאצינ ַא ןקישוצ םיא ןוא ןַײז טוג ױזַא לָאז רע טָאנ ַאב ןטעב

 םיא טָאה רע יו ,רעטַאנרעבונ רַאפ ןכַאמ םיא ןוא ?לזדניא ןַא טכַאלש רעד ןיא

 רעד ןוא טקידנערַאפ ןיוש זיא טכַאלש יד ןעזענ טָאה רע ןעוו .טנָאזעגוצ טסעוועג

 -מערטס יד םיא ןפָאלעגוצ רע זיא ,עטנַאניסָאר ןַײז ףֵא ףיוא רעדיוו ךיז טצעז רַאה

 םיא רַאפ ךיז רע טָאה ,טצעזעגפיוא ךיז טָאה רענעי רעדייא ןוא ,ןטלַאהוצ עינ

 ןָאטעג שוק ַא יז ןוא ןעמונעגנָא טנַאה רעד רַאפ םיא ,טזָאלענּפָארַא ןעינק יד ףַא

 | / :טנַאועג ױזַא םיא ןוא

 ןבענ רימ ,רענַײמ טָאכיק ןָאד רַאה ,ןַײז טוג ױזַא טייקידענעג רעַײא לָאז --

 יו ןוא ,ןענּוװעג ?גנארעג ןרעווש םעד ןיא טָאה ריא סָאװ ,?זדניא סָאד ןריגער םוצ

 יד ןופ זיא סע רעװ יוו טוג ױזַא ןריגער וצ םיא ךעיוקעב ךימ ךיא ליפ ,זיא רע סיורג

 ,טלעוו רעד םףַא ןעלזדניא טימ טריגער טציא זיב ןבָאה סָאװ

 :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד

 םנַײז ערעדנַא ןוא ?גנַארעג רעד טָא זַא ,ָאשטנַאס רעדורב ,ריד קרעמ ---

 -דייש יד ףֵא געלשעג יוװ רעמ טשינ ןענַײז ייז ,ןעלזדניא רַאפ טשינ ןענַײז ,ןכַײלג

 ייז ןופ טמוק ןעמ רעדָא ּפָאק םענעכָארבעצ א יו רעמ טשינ טניוװעג ןעמ ּוװ ,ןגעוו
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 ,ןעלגנַארעג ןכַאמ ךָאנ ךיז ןלעו סע ,דלודעג בָאה .רעקינייוו רעיוא ןַא טימ סיױרַא

 -עה סעּפע רַאפ רָאנ ,רעטאנרעבוג רַאפ ןכַאמ ןענעק ךיד ךיא לָאז רָאנ טינ ווו

 | | .םרעכ
 לָאמַאכָאנ םיא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ָאשטנאס םיא טָאה טקנַאדַאב קרַאטש

 -רעצנַאּפ ןטלטייקעג םעד ןופ עלָאּפ רעד ןיא ןוא טנַאה רעד ןיא ןבעגעג שוק ַא

 רע טָאה ןיילַא ןוא עטנַאניסָאר ןַײז ףַא ןצעזפיוא ךיז ןפלָאהעג םיא רע טָאה ,דמעה

 טימ טָאה סָאװ ,רַאה ןַײז ןטַײרכָאנ ןעמונעג ןוא לזייא ןַײז ףַא טצעזעגנפיוא ךיז

 רעד ןופ ןעמַאד יד טימ ןסעומש עקידרעטַײװ ןָא ןוא טנגעזעגמוא ןוא ןַאּפש עגנַאל

 ןטירעגכָאנ .ןבענרעד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,?דלעוו ַא וצ ןעמונרַאפ ךיז ,עטערַאק

 -עג טָאה עטנַאניפָאר רָאנ ,?זייא ןַײז ןופ טָארט ןלופ םעד טימ ָאשטנַאס םיא טָאה

 טוומעג טָאה ןוא קילעטשרעטניח ןבילבעג זיא ָאשטנַאס זַא ,ךינ ױזַא טנַאּפש

 טרעהענוצ םיא טָאה טָאכיק ןָאד .ןטרַאוװוצ םיא ףַא לָאז רע רַאה ןַײז וצ ןעיירש

 -נוא זיא רעגערטנּפָאװ רעטרעטאמראפ ןַײז זיב ןעטנַאניסָאר ןטלַאהעגנַײא טָאה ןוא

 :טנַאזעג רע טָאה ,ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו ןוא ,ןעמוקעגרעט

 ץינרע ךיז ןלָאז רימ ןעוועג טלָאװ רעכַײלג זַא ,רַאה ןַײמ ,ךיז טכַאד רימ --
 טימ ךַײא טָאה ריא פָאװ רענעי קילדעוו םורָאװ ,רעטסיולק א ןיא ןטלַאהַאבסיױא

 ןסיוו וצ לָאז ןעמ ךַאס ןייק סשינ טלעפ ,טקיזַאמעצ ןבילבעג זיא ,ןנָאלשענ םיא

 זיב ןוא .ןצעזנַײא ןוא ןּפַאכ זדנוא לָאז יז ןוא (*טפַאשרעדורב רעקילייה רעד ןבענ

 -ענעב זדנוא טעוו ,ןזָאלסױרַא זדנוא טעוװ ןעמ ביוא ,עסיפט ןופ סױרַא ןלעוו רימ

 ,ןציווש בושט רעד ,ךייא ךיא גָאז ,סענָאמ

 וטסָאה גו -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ןטיײקשירַאנ ןייק טשינ דער ---

 םוצ ןלעטש רעטיר-רעדנַאװ ַא לָאז ןעמ זַא ,לָאמַא טנעיילעג וטסָאה ּוװ רעדָא ןעזעג

 ?ןעגנאנַאב ןבָאה טסעוװעג טשינ לָאז רע ןדרָאמ ?פיוו ,טכירעג

 ןַײמ ףִא ךָאנ סע בָאה ךיא ,ןדרָאמ סנױזַא זיא סָאד פָאװ טשינ סייוו ךיא ---

 ןָאט וצ טָאה טפַאשרעדורב עקילייה יד זַא ,רָאנ סייוו ךיא ,טכוזרַאפ טשינ ןבעל

 .טינ ךימ ךיא שימ רעטַײװ ןוא ,ןגעוו יד ףַא געלשעג ןריפ סָאװ ,יד טימ

 -טנעעג טָאביק ןָאד טָאה -- רעדורב רעטונ ,טינ םירוסעי ןייק עשז בָאה ---

 טַארפיב ,םידשאק יד ןופ טנעה יד ןופ ןעַײרּפַאב ךיד ?עוו ךיא םורָאװ -- ,טרעפ

 -בכעמ אזא ןעזעג ןיוש וטסָאה ,רימ גָאז ,ןבעל ןַײד ַאב ,רָאנ .טפַאשרעדורב רעד ןֹופ

 סעטכישעג ןיא וטסָאה ?דרע רעד ןופ טכיזעגנָא ןרָאנ םעד רעביא ךיא יוװ רעטיר ןקיט

 -יא םוצ ערווונ ַאזַא ןבָאה ןעוועג רעדָא ןבָאה לָאז סָאװ םענייא ךָאנ ןופ טנעיילענ

 -עג ַאזַא ןוא ןדנוװרַאפ םוצ טייקנילפ ַאזַא ,ןטלַאהסיוא םוצ טומ אזַא ,ןלַאפרעב

 | ?ןפרַאװמוא םוצ טייקטקיש

 ןַײס ףֵא ךיא בָאה -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טנָאזענ סעמע םעד ---

 .ןגעװ יד רעביא רעלַאפרעכביא רַאפ לַאנובירט ַא -- טפַאשרעדורב עקילייה (*
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 טשינ ןוא ןענעייל טשינ ןעק ךיא םורָאװ ,טנעיילעג טשינ עטכישעג ןייא ןייקס ןבעל

 -ענעג רעַײא יוװ רַאה ןטגעוורעד ַאזַא ךָאנ זַא ,ךימ ךיא געוורעד ןטעוװו רָאנ ,ןבַײרש

 ,ןטיהסיוא טָאג לָאז ןוא ,בעל ךיא טניז ןופ טאהענ טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,טייקיד

 ךיא .טנָאזעג רעירפ בָאה ךיא ווו טרָאד ןרעוו טלָאצענ ןלָאז ןטייקטגעוורעד יד זַא

 ךַײא טקיטולב רע םורָאװ ,רעיוא םוצ ןניילוצ סעּפע טייקידענעג רעיא רָאנ טעב

 .עברָאט רעד ןיא בלַאז עסַײװ ?לסיבַא ןוא ןטיוצ ךיז טימ ךיא בָאה ָאד .קרַאטש

 -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- טפרַאדַאב טשינ ץְלַא סָאד טלָאװ ןעמ ---

 ןייא ןַײז טימ סָאװ ,םַאזלַאב-סַארבַארעיפ עלעקנַאב א ןכַאמ ךימ ןָאמרעד ךיא ןעוו

 .סעופער ןוא טַײצ ןייא ךיז ןעמ טרָאּפש ןּפָארט
 טָאה -- ?םַאזלַאב ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא עקנַאב א רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 .טנַאזעג ָאשטנַאס

 -ער םעד סָאװ -- ,טרעטטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- םַאזלַאב ַא זיא סָאד --

 סָאװ ָאטשינ זיא םַאזלַאב םעד טימ ןוא ּפָאק ןיא רימ ַאב ךיא בָאה םענַײז טּפעצ

 ןעמ זַא ,ןעמוק טשינ קנַאדעג ןפַא עליפַא ףרַאד סע ןוא טיוט ןרַאפ ןבָאה וצ עריומ

 םיא ריד ןוא ןכַאמ םַאזלַאב םעד ריד לעוװ ךיא זַא ןוא .דנווו ַא ןופ ןברַאטש ןעק

 ןעייווצ ףֵא טכַאלש ַא ןיא ךימ טָאה ןעמ וטסעז רעמָאט ,רעמ טשינ וטספרַאד ,ןבעג

 רעדייא ,רעגניפ עניד טימ ,ןכעלעמַאּפ רָאנ ,(לָאמ ךַאס א טפערט סע יוװ) ןטלָאּפשעצ

 ,רערעדנַא רעד ֹוצ טַײז ענעלַאפעגּפָארַא יד ןגיילוצ ,טרעוװילנרַאפ טרעוו טולב סָאד

 .טסַאּפענוצ ךעלטקניּפ ןוא ךַײלג ןַײז לָאז עס זַא ױזַא ,לוטש ןפַא ןבילבראפ זיא סָאװ

 ןוא םַאזלַאב םעד ןופ קולש ייווצ יװ רעמ טינ ןעקנירטסיוא רימ וטסיג ךָאנרעד

 .עלעּפע ןַא יו ןצנַאנ א ןוא ןטנוזעג ַא ךימ וטסעז דלַאב

 ןופ ּפֶא ןיוש ךימ ךיא גָאז --- ,טנַאזעג ַאצנַאּפ טָאה --- ױזַא זיא סָאד ביוא

 ךיא ליװ טסניד ןעַײרטעג ןוא ןגנַאל ןַײמ רַאפ ןוא ?זדניא ןטגָאזעגוצ םעד ןריגער

 ןופ טּפעצער םעד ןבעג רימ לָאז טייקידענעג רעַײא רָאנ יװ ,ןיול רעדנַא ןייק טשינ

 -ןא ןיא עיצנוא ןייא זַא ,ךיא סייוו רימ ַאב ךיא םורָאװ ,רעקיל םענעביוהעג םעד

 לסיב ןַײמ ןבעכוצּפָא ףא טינ ךיא ףרַאד סָאד יו רעמ ןוא ,ןדלינ ייווצ יו רעמ םוטעמ

 סָאד רעַײט וצ טשינ טסָאק יצ ןסיוו רָאנ ףרַאד ןעמ .ןדירפוצ ןוא ךעלטנרא ןרָאי

 .ןכַאמ

 טָאכיק ןָאד טָאה --- ,טרָאװק ַײרד וטסכַאמ ,ןדליג ייווצ יו רעקינייוו רַאֿפ ---

 .טרעפטנעעג

 ףַא -- .ןפורענסיוא ָאשטנַאפ טָאה -- !ןיב ךיא סָאװ שטנעמ רעקידניז ---

 ?ןענרעלוצסיוא סָאד ךימ ןוא סע ןכַאמ םעד טימ טייקידענעג רעַײא טרַאוװ עשז סָאװ

 ןכער ךיא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רעדורב רעטוג ,טינ דער

 .ןָאט ריד סעוויױט ערעסערג ךָאנ ןוא ןטערקעס ערעסערג ךָאנ ןענרעלוצםיוא ךיד

 ךיא יו רעמ ייוו רימ טוט רעיוא רעד םורָאװ ,ןניילוצ סעּפע ריִמָאַל ?ייוװרעד ןוא

 .ןלעו סָאד טלָאװ

 ןָאד זַא רָאנ ,בלַאז ןוא ןטיוצ עברָאט רעד ןופ ָאשטנַאס טָאה ןעמונעגסױרַא

 ענושעמ טעװ רע טניימעג רע טָאה ,םענעכָארבעצ ַא רעוויק ןַײז ןעזרעד טָאה טָאכיק

--- 88 -- 



 רע טָאה ,למיה םוצ ןניוא יד טימ ןוא דרעוװש רעד ףַא טנַאה רעד טימ ןוא ,ןרעוו

 | | | | | ;טגָאזעג

 יד ןוא טלעוו רעד ףֵא סָאװ ץלַא ןופ רעפעשַאב םעד עוווש ַא ביג ךיא ---|

 ןבעל ַאזַא ןריפ וצ ,ןבירשעג ןטסגנעלמא ןענַײז ייז וו ,סעילעגנַאװוע ריפ עקילייה

 רַאפ ןעמענ וצ עמָאקענ ןריווושעג טָאה רע ןעוו ,ַאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ רעסיורג רעד יו

 -שיט ַא ףֵא טיורב ןייק ןסע וצ טשינ ,סָאניװַאדלַאװ קינעמילּפ ןַײז ןופ טיוט םעד

 קנעדעג ךיא שטָאכ סָאװ ,ןכַאז ךָאנ ןוא ןעיירפ וצ ךיז יורפ ןַײז טימ טשינ ,ךעט

 עלופ לעװ ךיא זיב ,עטכַארבעגסױרַא ?יומ ןַײמ ןופ יו ןָא ָאד ייז ךיא ביג ,טינ ייז

 .טפַאשרַאפ שעפענסעמנַא םעד רימ טָאה סָאװ םעד ןופ ןעמענ עמַאקענ

 :טנָאזעג רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה ָאשטנַאס זַא

 רעטיר רעד ביוא זַא ,טָאכיק ןָאד רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,ךַײא טקרעמ ---

 ןַײמ וצ ןלעטשוצ ךיז לָאז רע ,טנָאזעגנָא םיא טָאה ריא סָאװ טגלָאפעגסױא טָאה
 ןייק רעמ טשינ םיא טמוק סע ןוא ןעמוקענּפָא סנַײז ןיוש רע זיא ,ַאעניצלוד עטנרַאה

 : .ךערברַאפ םעַײנ ןייק טשינ טיינאב רע ביוא ,ףָארטש

 -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טליצענ םונ ןוא טדערעגנ טוג טסָאה -- |

 ךיא .עמַאקענ עטייווצ ַא םיא ןופ ןעמענ ךעַײש סָאװ עגווש יד קירוצ יצ ךיא ןוא

 ךימ םענ ךיא סָאװ ןבעל םעד ךעיוקימ יז קיטפערקַאב ןוא רעדיוו רעבָא יז ביג

 רעטיר עדַאיל ַא אב ןעמענקעװַא ךעיוק טימ טשינ לע ךיא זיב ,ןריפ וצ רעטנוא

 ַא יװ ,ױזַא טָאלנ עּוווש יד בינ ךיא זַא ,ָאשטנַאס ,טשינ ןיימ ןוא .רעוויק ןטוג אזַא

 -ויא סָאד םורָאװ ,ןָאטוצכָאנ ןעמעוו ןירעד בָאה ךיא רָאנ ,ךיז טמַאלפעצ יורטש

 "ורקַאס טסָאקעג רעַײט ױזַא טָאה סָאוװ ,םלעה סעסונירבמאמ טימ ןעשענ זיא ענעג

 | ,ןעטנַאפ

 -ײמ רַאה ,סענווש עלַא יד ,לװַײט םוצ ןקיש טייקידענעג רעַײא ייז לָאז --
 ןרַאֿפ ךעלדעש רעייז ןענַײז ייז םורָאװ -- טרעפטנעענּפָא ָאשטנַאס טָאה -- רענ

 סע יא ,רימ ןעוט סָאװ ,רימ טנָאז ,טינ זַא .ןסיוועג םעד ץָארט םוצ ןוא טנוזענ

 ןפַא םלעה ַא טימ ןשטנעמ ןייא ןייק ןָא טשינ ןפערט רימ ןוא געט יד קעװַא ןעייג

 ,ןטייקמעװקַאבמוא ןוא סעינעמ עלַא ץָארט ענווש יד ןטלַאה ןעד ןעמ זומ ?ּפָאק

 ,םייוניא ערעדנַא ריש ַא ןָא ןוא וועשִיי ןפַא ןפָאלש טינ ,ןָאטנָא ןיא ןפַאלש יו

 ןופ זיקרַאמ ןטלַא םענענושעמ םעד ןופ עוווש רעד ןיא טנכערעגסיוא ןענַײז סָאװ

 טרעה ?ןכַאמ קיטליג ןוא ןעַײנַאב טציא יז ליוו טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ַאוטנַאמ
 -נַאּפַאב ןייק טשינ ןעמ טעז ןנעװ עלַא יד ףָא :טייקידענעג רעַײא ,ןַײא טוג ךיז
 ייז וגָארט רָאנ טינ סָאװ ,סעלאנעלאב ןוא רעבַײרט-?זייא רָאנ ,ןשטנעמ עטרעצ
 טשינ ןכַאז עניױזַא ןופ ןבעל רעייז ףֵא רעשפע רָאנ ןבָאה ייז רָאנ ,ןעמלעה ןייק טשינ

 | | .טרעהענ

 -ייוו ןיא םורָאװ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- סעָאט א וטסָאה ןירעד ---

 רעטיר רעמ ןעזעג ןבָאה רימ ןענעק ,ןגעװצַײרק יד רעביא ןייג אש ייווצ יו רעקיג
 .אקילעגנא ענייש יד ןרעבָארעד ַאקַארבלַא ףַא ןעגנַאנעג ןענַײז סע ?פיוו

 עס ןפלעה טָאג לָאז ןוא --- ,טנַאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ױזַא ןַײז לָאז ,גונעג ---
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 טסָאק סָאװ ,?זדניא סָאד ןעניוועג וצ טַײצ יד ןעמוק ןיוש לָאז ןוא טונ ןַײז לָאז

 .ןבראטש ןיוש ךיא געמ ךָאנרעד ןוא ,רעַײט ױזַא ךימ

 -וסעי ןייק רָאג ןטסלָאז ןופרעד זַא ,ָאשטנַאס ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא ---

 ךַײרניניק סָאד ריד וטסָאה ,לזדניא ןַא סיוא טלעפ רעמָאט םורָאװ ,ןבָאה טינ םיר

 ןוא ,רעגניפ םוצ ?גניר ַא יװ ןסַאּפ ריד ןלעוו סָאװ ,ַאסידַארבָאס רעדָא קרַאמענעד

 רימָאל רָאנ .עשַאבַאי רעד ףַא ךיז ןענימענ ייז סָאװ ,ןעיירפ ךיד סע ףרַאד רעמכָאנ

 סעּפע רעפעב רימ גנערב ןוא ןעמוק טעוװ טַײצ יד ןעוו טלָאמעד ףַא ןזָאלרעביא סָאד

 ,סָאלש א סעּפע ןכוזפיוא ןיינ רימ ןלעוו ךָאנרעד םורָאװ ,ןסע םוצ עברַאט רעד ןופ

 -עג ןיוש ריד בָאה ךיא יוװ ,ןכַאמ םַאזלַאב םעד ןוא ןקיטכענוצרעביא טכַאנ יד ּווװ

 רעד ןָאט ייוו קרַאטש ןָא טבייה רימ זַא ,טָאנ אב ריד רעווש ךיא םורָאװ ,טנָאז

 ,רעיוא

 --- טיורב ןקָארב עכעלטע ןוא זעק לקיטש ַא טימ עלעביצ ַא ךיא בָאה ָאד --

 ןשידלעה ַאזַא רַאפ טינרָאג ןסַאּפ םילָאכַײמ יד רָאנ -- ,טנַאזעג ָאשטנַאס טָאה
 | .טייקידענעג רעַײא יוז רעטיר

 וטסלָאז --- .טרעפטנעענ טָאכיק ןָאד טָאה -- !סע טסמענַאב וד שֶלַאפ יו ---

 טינ טַײצ שעדיוכ ַא דעװָאק א זיא רעטיר-רעדנַאװ רַאפ זַא ,ָאשטנאס ,ןסיוו עשז
 וטסלָאװ טנַײצעגרעביא ןוא .זיא טינ סָאװ ןַײז סע לָאז ,ןיוש ןסע ייז זַא ןוא ,ןסע וצ
 םורָאװ .ךיא ?פיוו סעטכישעג ?יפוזַא טנעיילעג ןבָאה טסלָאװ וד ןעוו ןעוועג ןירעד

 טשינ ייז ןופ רענייא ןייק ןיא ךיא בָאה ,ךַאס ַא ייז ךיא בָאה טנעיילעג שטָאכ

 -ענ ַא אב טשינ ביוא ,ןסעגענ ןבָאה ןלָאז רעטיר-רעדנאו זַא ,ןבירשענ ןענופעג

 עקירעביא יד ןוא ,טכַאמענ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןטעקנַאב עכַײר יד ַאב ןוא טייהננעל

 זַא ,ןײטשרַאפ ךיז טזָאל סע שטָאכ ןוא .םיסיינַאט ןיא טכַארברַאפ ייז ןבָאה געט

 -ַאב עכעלריטַאנ עֶלַא ןָאטענ ןבָאה ןָא ןוא ןסע ןָא ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ ןבָאה ייז

 ,זדנוא טימ ךַײלג ןשטנעמ ןעוועג ייז ןענַײז ,ןסעמע רעד ןיא םורָאװ ,ןשינעפרעד

 טַײצ עטסרעמ יד ייז ןענַײז ןעננַאנענמוא סעמכַאמ זַא ,ןײטשרַאפ ךיוא ןעמ ףרַאד

 טָאה ,רעכעק ַא ןָא ןוא ,רעטרע עטסוּפ ןוא ענעסקַאװרַאפ רעביא ןבעל רעייז ןופ

 יו ענױזַא ,םילָאכײמ עטסָארּפ ןופ ןייטשַאב טזומענ קיטימ רעכעלנעט-נָאט רעייז

 ןַײז רעַאצעמ טשינ לָאז ,ָאשטנַאס טנַײרפ ,ךיד זַא ױזַא .רָאפ טציא רימ טסנייל וד

 טשינ ךיוא ןוא ןכאמרעביא טלעוו יד טשינ וד ליוװ ןוא ,ביל זיא רימ סָאװ סָאד

 .ןריפּפָארַא עײלָאק ןַײז ןופ םוטרעטיר-רעדנַאװ סָאד
 -ָאוו --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ןַײז ?כיומ טייקידענעג רעַײא רימ לָאז ---

 ,טגָאזעג לָאמנייא ןיוש בָאה ךיא יז ,ןביײרש ןוא ןענעייל טשינ ןעק ךיא יוװ ױזַא םור
 ,עיסעּפָארּפ-רעטיר רעד ןופ םילָאלק יד ןיא ןּפָארטעגנַײרַא ךיא בָאה יצ טשינ ךיא סייוו
 ענעקורט יײלרעלַא טימ סעברָאט יד ןליפנָא ךיא ?עװ רעטַײװ ןוא טניײה ןופ ןוא

 טשינ רַאפ יז ,רימ רַאפ ןוא ,רעטיר ַא רַאפ קילדעוו ,טייקידענעג רעײא רַאפ טכורפ

 .עקיטעז רעמ ןוא עטלנילפעג רעמ ,ןכַאז ערעדנַא ןטיירגוצ ךיא לע ,רעטיר ןייק

 -נַאו זַא --- ,טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,טינ גָאז ךיא --

 עכעלגעט רעייז זַא רָאנ ,טסגָאז וד יו טכורפ ןימ םעד רָאנ ןסע ןזומ רעטיר-רעד
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 -ענ ןבָאה ייז סָאװ ,רעכעטַײרק עמיודעכוא ןימ םעד ןופ ןַײז טזומעג טָאה זַײּפש
 .-ייז רימ ךיוא ןוא טסּוװעג ייז ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,רעדלעפ יד ףַא ןענופענ טסעוו

 | | .טנַאקַאב ייז ןענ

 -טנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןענעקַאב וצ ךיז רעכעטַײרק יד טימ זיא יַײדעק ---

 .ןשינעטנעק יד טימ

 -ענ טָאה רע סָאװ ןעמונעגסױרַא עברָאט רעד ןופ רע טָאה עסַײמ סייעב ןוא

 רָאנ .םעֶלָאׂש ןיא ןוא עסורוװַאכעב ייז ןבָאה ןסעגעג ןוא ,טגָאזעג טָאה רע יוװ ,טָאה
 -עג ייז ןבָאה ,ןקיטכענוצרעביא טכַאנ יד ּוװ ןכוזוצפיוא רעגַאב סיורג סעמכַאמ

 ןבָאה טצעזענפיוא .ערעשטעוו רענעקורט ןוא רעמירָא רעייז טימ רעציקעב טכַאמ

 רעדייא וועשִיי ַא וצ ןעמוקוצוצ טלייאעג ךיז ןוא קידנטַײר עדייב ךָאנרעד ךיז ייז

 -ַאה יד ךיוא ןוא ןעגנַאנעגרעטנוא ןוז יד ןיוש ייז זיא טָאהעג רָאנ .טכַאנ טרעוו סע

 עכעלטע וצ ייז ןענַײז ןעמוקענוצ יו ,טכוזענ ןבָאה ייז סָאװ ןפערטוצנָא גנונעפ

 ןוא .ןקיטכענוצרעביא טרָאד ייז ןבָאה ןסָאלשַאב ןוא ,רעכעטסַאּפ-ןניצ ןופ ךעלדַײב

 -ענוצ טסעוועג טשינ ןענַײז ייז סָאװ ,סורדרַאפ סָאשטנַאס ןעוועג זיא סע סיורג יו

 רע סָאװ ,רַאה ןַײז ןופ טייקנדירפוצ יד ןעוועג זיא סיורג ױזַא ,וועשִיי ןייק וצ ןעמוק

 זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג סעמכַאמ ,למיה ןעַײרפ ןרעטנוא ןפָאלש טכַאנ יד טעוז |

 ַא וצ םיא טלעטש סָאװ ,סניפעג א זיא ,םיא טײמ טפערט סָאד סָאװ טכַאנ עדעי

 ,טייקשירעטיר ןַײז ןופ זַײװַאב םעיינ

 לטיּפַאק רעטפלע

 ,רעכעטסַאּפױניצ טרוועכ 8 טימ טריסַאּפ טָאה ןטָאכיק ןָאד סָאװ םעד ןגעוז

 ,טָאה ָאשטנַאס יו םעדכָאנ ןוא ןרעג רעייז רעכעטסַאּפ יד םיא ןבָאה ןעמונעגפי אפ
 ךיז רע טָאה ,לזייא סָאד ןוא ןעטנַאניסָאר טגרָאזַאב ,טנעקעג טָאה רע טַײװ יו

 סָאװ ,שיילפ-ןגיצ רעקיטש יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ךעייר ןּפַא ןייג טזָאלעג
 קרַאטש טלָאמעד ךיז טָאה םיא שטָאכ ןוא .רעַײּפ ןפא לסעק ַא ןיא טכָאקעג ךיז ןבָאה
 -ופ ייז ןגָארטוצרעבירַא ףַא קיטרַאּפ גונעג ןיוש ייז ןענַײז יצ ןָאט קוק ַא טלָאװעג
 ןבָאה רעכעטסַאּפ יד סעמכַאמ ,ןָאטעג טשינ סע רע טָאה ,ןגָאמ םעניא לסעק םענ
 -עגסיוא ךרע רעד ףא ןבָאה ייז יווװ םעדכָאנ ןוא .ןעמונענּפָארַא רעַײּפ םענופ ייז
 -ַאּפ רעייז טיירגעג שינעלַײא סיורנ ןיא ייז ןבָאה ,ןלעפ ענעּפָאש עכעלטע טיירּפש
 םָאװ םעד טימ ןעוועג דעבאכעמ ןדייב ייז ,טייקנרעג רענעּפָא טימ ,ןוא שיט ןטעש
 -ייז סָאװ עלַא ,ערעייז סקעז ןלעפ יד םורַא ךיז ןבָאה טצעזעגסיוא ,טַאהעג ןבָאה ייז
 -עג טשרעוצ ,עינָאמערעצ רעטלבוהעג טשינ טימ ,ןוא ,ןעוועג עדַאטס רעד ןיא ןענ



 -קעווַא םיא רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,בעלָאשז ַא ףַא ןצעז ךיז לָאז רע ןטָאכיק ןָאד ןטעב

 זיא ָאשטנַאס ןוא טצעזענקעווַא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד .ןטרעקעגרעביא ןַא טלעטשעג

 .ןרָאה א ןופ ןעוועג טכַאמענ זיא סָאװ ,סָאק םעד םיא ןסינוצנא ןייטש ןבילבעג

 :טנַאזעג םיא רע טָאה ,טייטש ָאשטנַאס זַא ,רַאה רעד טָאה ןעזעג

 -רַאֿפ םוטרעטיר-רעדנַאװ סָאד סטונ סאו ,ָאשטנַאס ,ןעז טסלָאז וד יידעק ---

 לָאז ,םעּפע םיא רַאפ טוט סע רעוו זַא ,זיא סָאד טַײװ טשינ יװ ןוא ,ךיז ןיא טגָאמ

 ָאד טא ןצעזקעװוַא ךיד טסלָאז וד ךיא ?יו ,טצעשענ ןוא טכַאעג ןרעוו ןדעי ןופ

 שטָאכ ,רימ טימ סנייא ןַײז ןוא טַײל עוַארב יד טימ עסודווַאכ ןיא ןוא רימ ןבעל

 -עט ןייא ןופ רימ טימ ןסע טסלָאז .רַאה רעכעלריטַאנ ןוא סָאבעלַאב ןַײד ןיב ךיא

 ןעק םוטרעטיר-רעדנאו םעד ןנעוו םורָאװ .קנירט ךיא ןענַאװ ןופ ןעקנירט ןוא רעל

 .סיוא יז טכַײלג ןעמעלַא זַא ,עביל רעד ןנעוו טנָאז ןעמ סָאװ ענענייא סָאד ןגָאז ןעמ

 ןעק ךיא רָאנ -- .טנָאזעג ָאשטנאס טָאה -- !דעסעכ רעפיורג ַא זיא'ס

 ױזַא טקנוּפ ךיא טלָאװ ,ןסעוצּפָא טונ בָאה ךיא ןעוו זַא ,ןנָאז טייקידענעג רעַײא

 טַײז ןציז רעדייא ,ןיילַא רענייא ןוא דייהרעקידנעייטש רעסעב ךָאנ ןוא ןסעגעג טוג

 רימ טקעמש ,סעמע םעד ןנָאז אב ןיוׁש טלַאה סע ביוא ןוא .גיניק םעד טימ טַײז אב

 םעינָאמערעצ ןָא עלעקניו ַא ןיא רימ ַאב ןסע טינ לָאז ךיא סָאװ רעסעב ךַאפ ַא

 ַאב רענעה-רעיוא רעדייא ,עלעביצ טימ טיורב לקיטש ַא עליפַא ,ןצערעכערעד ןוא

 ןסינ טינ ,ןשיוו ךיז טּפָא ,קינייוו ןעקנירט ,ךעלעמַאּפ ןסע זומ ןעמ ּוװ ןשיט יד

 טוט ןעמ סָאװ שרעדנַא סעּפע ןָאט טשינ ןוא ךיז טליוו רימ ןעוו ןטסוה טינ ןוא

 םָאוו ,דעװָאק םעד טָאטשנָא זַא ,רענַײמ רַאה ,ױזַא .ןיילַא ןוא יירפ זיא ןעמ ןעוו

 םוצ סעכַײש ַא בָאה ןוא סעּפע וט ךיא לַײװ ,ןלייטוצ רימ ליוו טייקידענעג רעיא

 -עב רימ טיג ,טייקידענעג רעַײא ןופ רענערטנפָאװ ןיב ןוא םוטרעטיר-רעדנַאוװ

 ,םידוביק ןופ םורָאװ .רעכעלצונ ןוא רעמעװקַאב ןַײז רימ לָאז סָאװ .,סנױזַא רעס

 ףָאס ןזיב רעטַײװ ףַא טנַײה ןופ ּפֶא ךימ ךיא גָאז ,ןָא ןרענ ייז םענ ךיא שטָאכ

 .טלעוו

 ,סירעדינ ךיז טלַאה סע רעוו םורָאװ ,ןצעז ךיד וטספרַאד ,ןעמעלַא םעד טימ ---

 ,טָאנ טבייהרעד םעד

 ךיז ןבעל םיא לדלַאװנ ףא ןוא טנַאה רעד ַאב םיא רע טָאה ןעמונעגנָא ןוא

 ןופ ןשָאל-רעדיוק סָאד רעכעטסַאּפ-ניצ יד ןבָאה ןענַאטשרַאפ טינ .טצעזעגקעוַא
 -ענ ןוא ןסעגעג יוװ ןָאטעגנ טשינ רעמ ןבָאה ןוא רעטיר-רעדנַאװ ןוא רעגערטנפָאוו

 קעשייכ ןוא קַאמשעג סיורנ טימ ןבָאה סָאװ ,טסעג ערעייז ףַא טקוקענ ןוא ןגיווש

 ןבָאה ,שיילפ'ס ןסעגעגּפָא .סיורנ ןטסיופ יד יֹוו שיילפ רעקיטש ךיז ןיא טקַאּפעג

 -עגקעװַא זעק ןבלַאה א ךיוא ןוא ךעלסינ ענעזָאה ןטָאשעגסיױא ןלעפ יד ףַא ייז

 טעװעטסַאּפעטסוּפעג טשינ .ןעוועג ענּפַאװ ןופ טלָאװ רע יוװ ,ןטרַאה אזַא ,טלעטש

 לופ טָא) טפָא ױזַא םורַא ןוא םורַא ןעגנַאגעגמוא זיא סָאװ ,ןרָאה רעד ַײברעד טָאה

 -עגסיוא לענש ץנַאג טָאה ןעמ ןוא ,דָאר רעד ףֵא רעמע רעד יװ ,(קידייל טָא ןוא
 ןָאד יו םעדכָאנ .ןעגנָאהעג טרָאד ןענַײז סָאוו ,ייווצ יד ןופ ?נָאל ןלופ ַא טקידייל

 א ןעמונעג רע טָאה ,ןגָאמ ןַײז טלעטשעגנדירפוצ טוג טַָאהעג ןיוש טָאה טָאכיק
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 ןַײז ןרעה טזָאלעג טָאה ןוא טכַארטַאב טונ ייז טָאה ,טנַאה רעד ןיא ךעלסינ ןפיוה

 | | :רעטרעוו יד טָא טימ לָאק

 -נוהרָאי ענעי ןעוועג ןענַײז ךעלקילנ ןוא טַײצ ענעי ןעוועג זיא ךעלקילנ ---

 דֹלָאג סעמבַאמ טשינ ןוא ,ענעדלָאג ןפורעגנָא ןבָאה עקיטַײצרַאפ יד סָאװ ,ןטרעד

 ןיא ןעמ טָאה (טצאשעג רעַײט ױזַא סע טרעוו עכַאּפעדזַײא רעזדנוא ןיא סָאװ}

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד סעמכַאמ רָאנ ,ימ םוש ןָא ןעמוקַאב טַײצ רעכעלקילג רענעי

 ןוא "סניימ , רעטרעוו ייווצ יד ןופ טסנוװועגנ טשינ ןבָאה ,טבעלעג טַײצ רענעי ןיא

 יידעק ;לַאלק םעד ןכַאז עלַא טַײצ רעקילייה רענעי ןיא ןבָאה טננַאלַאב !"סנייד,

 / טנאה יד יװ רעמ טשינ טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,ענויַאכ עכעלגעטנַאט יד ןעמוקַאב וצ

 / רעלופ רעד טימ ןבָאה סָאװ ,רעמייב עקיטכעמ יד ןופ יז ןסַײרּפָא ןוא ןקערטשסיוא

 ןוא ןלַאװק ערָאלק יד .טכורפ עסיז ןוא עפייר ערעייז ןטָאבעגנָא ןעמעלַא טנַאה

 .ןבעגעג ןרעסַאװ ערעטיול עקַאמשענ עפעש רעקיטכערּפ טימ ןבָאה ןכַײט עקימָארטש

 רעייז ןבָאה רעמייב יד ןופ ןעננוליוהסיוא יד ןיא ןוא ןזדלעפ יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא

 -עש יד ןטָאבעגנָא טנַאה רעדעי ןוא ןעניב ענולק עלופנרָאז יד טכַאמענ עכולעמ

 ןדעי ןבָאה רעמייב-ןּפָארּפ עקיסקיוועג יד .ימ רעסיז רעייז ןופ גנולמַאזנַײא עקידעמ

 -יירב ערעייז ,טייקכעלפעה רעייז טימ רָאנ ןוא ימ סמענייק ןָא ,טלייטאב םענייא

 טשינ יד ףַא ןקעד רעזַײה יד ןעמונעג ןעמ טָאה ייז טימ ןוא ,סערָאק עגנירג ןוא עט

 .רעטיוועג סלמיה םעד רַאפ ךיז ןציש וצ ,רעצעלק עטסעטענ

 גנידצלַא ןוא טפאשטנַײרּפ גנידצלַא ,ןדירפ גנידצלַא טלָאמעד זיא ןעוועג,

 -עפע וצ רעסעמרעקַא רעמורק רעד טָאהעג ךיז טָאה טגעוװרעד טשינ ךָאנ :םעקסעה

 סָאװ ,רעטומ רעטשרע רעזדנוא ןופ םירעדעג עמורפ יד ןיא ןעגנירדנַײרַא ןוא ןענ

 ןעק סָאװ ץְלַא סיוש ןקידסעװכַאר ריא ןופ ןטָאבעגנָא ןטַײז עֶלַא ףַא גנַאוצ ןָא טָאה

 -ַאב טלָאמעד יז ןבָאה סָאװ רעדניק יד ןפַאשרַאפ ןגינעגרַאפ ןוא ןזַײּפש ,ןקיטעז

 -סַאּפ ענייש ןוא עטעשָאּפ יד ןעגנאנעגמוא ןסעמע ןַא טימ ןענַײז טלָאמעד .ןסעז

 ,ןזָאלעצ רָאה ןוא ּפעצ יד טימ גרַאב וצ גרַאב ןופ ןוא לָאט וצ לָאט ןופ סעקשוט

 -רַאפ טייקכעלטנרָא יד סָאװ ךעלטנרָא ןקעדוצ הַא קיטיינ ?פיוו ןָאטעננָא רעמ טשינ

 רעד זיא ןעוועג ןוא .טקעדעגוצ ןַײז לָאז סָאד טגנַאלרַאפ קידנעטש טָאה ןוא טגנַאל

 ןוא ריוצ ןופ רעּפרוּפ רעד סָאװ ,טצונעג טנַײה טרעוו סָאװ רעד טשינ רערעייז ץוּפ

 ױזַא םיא טכַאמ ,טרעטַאמעג ןרינַאמ ליפ ױזַא ףַא טנַײה טרעוו סָאװ סנדַײז סָאד

 ןוא .ןטכָאלפעגנעמאזוצ שטשילּפ ןוא ךעּפַאל ,רעטעלב ענירג עכעלטע רָאנ ,רעַײט |

 -םיוה עקיטנַײה ערעזדנוא יוװ עקּפעשט ןוא טצוּפרַאפ ױזַא ייז ןענַײז ןעגנַאגעגמוא
 -יינ ענסַאּפעטסוּפ יד סָאװ ,ןשינעטכַארטסיוא ענדָאמ עשילרעטסיוא יד טימ ןעמַאד

 ױזַא ןצוּפ טלָאמעד ןעמ טנעלפ ןצרַאה ןופ עביל יד ךיוא .ןזיווענ ייז טָאה טייקיריג

 וצ יז ןעמ טָאה טכוזעג טשינ ןוא ןעמונַאב יז טָאה ןעמ יו טעשִאּפ ןוא טסָארּפ

 ןוא ,גתורטַאב ןוא ?דניווש ןייק זיא ןעווענ טשינ .ךעלדיירד עקיצנוק טימ ןביוהרעד

 -עג ןיא טעּפשימ .סעמימט ןוא סעמע טימ טשימענ ןעוועג טשינ זיא טייקיליווזייב

 -ירקראפ ןוא ןדנעלברַאפ וצ םיא טנעוװרעד טשינ ךיז טָאה סע ןוא קיטכערעג ןעוז

 רָאנ םיא טכַאמ ןוא םיא טנלָאפרַאפ ,םיא טריווװרַאפ סָאװ ,ףיוקרעטנוא רעד ןעמ



 טשינ םורָאװ ,םיטָאּפשימ-ריקליױװ ןופ ךָאנ טסּוװעג טשינ ןבָאה םיטּפָאש .,דנַאש וצ
 -םעלטנרַא ןוא ךעלדיימ .ןטעּפשימ וצ ןעמעוו ןוא סָאװ טלָאמעד ךָאנ זיא ןעוועג

 רעבַײװ ןוא ןיילַא ענייא ןעגנַאגעג םוטעמוא ןענַײז ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,טייק
 ןוא ,ןדנעש ייז לָאז עװַײט ןוא סערייקפעה סנצימע זַא ,טַאהעג עריומ טשינ ןבָאה

 .ןליוו ןוא טסוג םענענייא רעייז טימ ןעמוקעגנ זיא ןלַאפ רעייז

 -יפַא יז לָאז ןעמ ,רעכיז טשינ ענייא ןייק זיא ,ןרָאי ערעזדנוא ןיא טציא ןוא,
 םורָאװ ,טירק ?זדניא ןפַא יו טניריבַאל ַאזַא ןיא ןסילשרַאפ ןוא ןטלַאהַאבסױא על
 -ַאב םענעטלָאשרַאפ םענופ רעפייא םעד טימ ,טפול רעד טימ ןוא ןטלַאּפש יד ךרוד
 טכַאמ ,רערעייז סעינצ רעצנַאג רעד טימ ןוא ,טסעּפ-סעביל יד ןַײרַא ךיז טסַײר ,רעג

 ץֿלַא רעטַײװ סָאװ סעמכַאמ ,ןגעוו טייקרעכיז רעייז ןופ ןוא .ןטניח םעד ןבעג ייז רע

 וצ ףֵא ,רעמיר-רעדנאו יד ןופ ןדרָא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה ,סעשיר יד טסקַאװ רעמ

 יד ןוא םימיוסעי יד ןפלעה ןוא סענָאמלַא יד ןציש ,ןעיורפננוי יד ןקיטייטרַאפ

 | ,עקיטפרעדַאבטיונ

 ףַײא קנַאד ךיא ןוא ,רעכעטסַאּפ רעדירב ,ךיא גנַאלַאב ןדרָא םעד טָא וצ,

 שטָאכ .רעגערטנּפָאװ ןַײמ ןוא ךימ ןעמענפיוא ןטוג םעד רַאפ ןוא דעביק םעד רַאּפ
 -נַאוו יד ןפלעהוצסיורַא וועיוכעמ טבעל סָאװ ץלַא זיא ,רוטַאנ רעד ןופ ץעזעג ןטיול

 דעבַאכעמ ןוא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ריא זַא ,טסייוו ןעמ ןעוו רָאנ ,רעטיר-רעד

 ןצנַאג םעד טימ לָאז ךיא זַא ,ןייטשרַאפ וצ סע זיא ,ןגעוורעד ןסיוו רעַײא ןַא ןעוועג
 ,ןעקנַאדַאב טייקיצרַאהטונג רעַײא ךעלנעמ זיא רימ טַײוװ יוװ ,ןצרַאה

 ,ןַײז ?ביומ טנעקעג ליֹוװ ץנַאנ םיא יז טלָאװ ןעמ סָאװ ,עשָארד עגנַאל יד טָא

 ,טגנַאלרעד םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלסינ יד סעמכַאמ ,ןטלַאהענ רעטיר רעזדנוא טָאה

 ןיא ןלַאפעגנַײא ןוא .רעטלַאטַײצ םענעדלָאג םעד טכַארבעג ןעניז ןפַא םיא ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ,רעכעטסַאּפ יד רַאמ ןעגנערבוצסיורַא ןעקנַאדעג עקיטיינ טשינ יד םיא

 ןוא ?ליומ ןטלַאהעג ןוא טפַאנרַאפ ןסעזעג רָאנ ,טרעפטנעענ טשינ טרָאװ ןייק םיא

 "םינ יד ןסעגענ עסַײמ סייעב טָאה רע ,ןגיוושענ טָאה ָאשטנַאס ךיוא .ןפָא ןרעיוא

 "עג זיא סָאװ ,לנָאל ןטייווצ םעד טיזיוו ַא טַאטשענּפָא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ךעל

 ןָאד טָאה ךָאנ גנַאל .ליק ןטלַאה ךיז לָאז ןַײוװ רעד יידעק ,םיוב-ןּפָארּפ ַא ףַא ןעננָאה

 רעכעטסַאּפ יד ןופ רענייא טָאה ףָאס םוצ ןוא ערעשטעוו רעד ךָאנ טדערעג טָאכיק

 :ןפורעננָא ךיז |

 ,ןגָאז טכער רעמ ךָאנ טימ ןענעק לָאז ,רעטיר רַאה ,טייקידענעג רעַײא יידעק ---

 ןוא טייקטיירג-טסניד רעצנַאג רעזדנוא טימ ןעוועג דעבַאכעמ ךַײא ןבָאה רימ זַא

 -ַאכ ַא ןרעזדנוא ןעגניז ןרעה וצ ןגינעגרַאפ סָאד ןפַאשרַאפ ךַײא רימ ןליוו ,טייקנרעג

 ןוא ,רָאנ זיב רעטבילרַאפ ַא ןוא רעכָאב רעקִיעפ רעייז ַא ,אד ןַײז דלַאב טעוו סָאװ ,רעוו

 "עב סָאװ ,עטיול ַא ףֵא טליּפש ןוא ןביירש ןוא ןענעייל רע ןעק ,ןעמעלַא םעד רעביא

 .טינ ןעמ ףרַאד רעפ

 ןיהַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ,רעטרעוו יד טקידנערַאפ טָאה ךעטסַאּפ רעד רָאנ יו
 רעכָאב ַא ,רעגניז רעד ףיורעד דלַאב ךיז טָאה ןזיוװַאב ןוא עטיול רעד ןופ גנַאלק רעד
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 -עג םיא ןבָאה םירייװַאכ ענַײז .רעטנייכַאב ַא רעייז ,קיצנאווצ ןוא ייווצ רָאי ַא ןופ

 ןיוש טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ייז טָאה רע ןעוו ןוא ,ןסענעג ןיוש טָאה רע יצ טנערפ

 :טניילעגרָאפ סָאד טָאה סָאװ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה ,ןסעגעגּפָא

 ,?סיבַא ןעגניז ןוא ןגינעגרַאפ סָאד ןָאטנָא זדנוא וטסנעק ,ָאינָאטנַא ,ױזַא ביוא ---

 -ַאפ ןענַײז רעדלעוו יד ןיא ךיוא זַא ,ןעז לָאז ,ןבָאה רימ סָאװ ,טסַאנ ראה רעד יידעק

 טסלָאז וד ןליוו רימ ןוא ןשינעטנעק ענַײד ןנעוו טלייצרעד םיא ןבָאה רימ .רעגניז ןַאר

 ףיא טעב ןבעל ןַײד ַאב ןוא .רענגיל ןייק ןביילב טשינ ןלָאז רימ ןוא ןזַײוװַאב ייז סָאד

 רעד ,רעטעפ ןַײד סָאװ ,עביל ןַײד ןופ ךיל סָאד גניז ןוא קעװַא ָאד ךיד ץעז ,ךיד

 ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ףרָאד ןיא טָאה ןוא טסאפרַאפ טָאה סעמַאש-רעטסיולק

 טשינ ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג רעכָאב רעד טָאה --- רעייז סע טיירפ ךימ ---
 םיוב ןטקַאהעגּפָא ןַא ןופ ץָאלק ַא ףַא טצעזענקעווַא ךיז טָאה ןוא ,ןטעב רעמ טזָאלעג

 ןעמונעג קַאמשעג סיורג טימ רע טָאה ,ןגיוצעגנָא סענורטס יד טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ןוא

 :טנָאזעג ױזַא טָאה ןוא ןעגניז

 ,ַאילַאלַא ,ביל ךימ טסָאה ֹוד סייוו ךיא

 ,רימ טגנַאזעג טשינ םע טסָאה שטָאכ

 ,ןגיוא יד טימ טשינ עליפַא

 ..עביל רעד ןופ רענניצ עמוטש יד

 ,סע טסייו וד סיי ךיא לַײװ ןוא

 ,עביל ןַײד ןיא רעטסעפ ךָאנ ךיא רעװ

 ,ןפָא רָאנ טביל סע רעוו שטָאכ

 .רעלקילנגמוא ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא

 ,ַאילַאלַא ,סעמע ויא'ס ןַײז ןעק

 ,ןטכַאד וצ ןבעגעג רימ טסַאה ןד

 רעּפוק ןופ זיא ריד ַאב ץרַאה'ס זַא

 .ןזדלעפ -- ןטסורב עסַײװ ענַײד ןוא

 ןעלדַאט ןַײד ןטימ ןיא רעטעּפש רָאנ

 ,ןדַײמסיוא ןלעװ ךעלטנרַא ןוא
 גנונעּפָאה ַא טלָאמעד רעשמע רימ טעוו
 .פריילק ןַײד ןופ םיוז םעד ןזַײװַאב

 ,ןעגנַאהעגנַא ץענ ַא ףַא גנונעפַאה ןַײמ

 טרענימענ טשינ ראה ַא לָאמנייק טרעוו

 ףךיוא ןעק ןוא ,ךימ ןפור טשינ ןַײד ןופ

 .רעטלייוורעד ןַײד ןַײז ןופ ןסקַאװ טשינ

 עביל יד סע זיא טייקכעלפעה ביוא
 ,ןבַײלקוצסיוא ריא ןופ טסָאה וד ןואי

 רעדנוצַא ןיֹוש רימ ךיז טכַאד ןַאד
 .בַײלב טעוװ גנונעפָאה ןַײמ ןופ סאוז

 ןפלעה ןעק ענאטַאמ ַא ביוא ןוא

 ,ןבכַאמ וצ ךלימ ץרַאה עטרַאה סָאד

 ןזיװַאב ןיוש סָאד ךיוא ךיא בָאה

 .טקיטפערקַאב ןיוש דַאצ ןַײמ בָאה ןוא

 ,ריד טקרעמעג עמַאטסימ טסָאה ןרָאװ

 ,ןעעועג סנטצעל ךימ טסָאה ביוא

 קיטנַאמ םוא ךיא גָארט ןגָארט זַא

 .קיטנוז םוא ןגָארט רָאנ געלפ'כ סָאװ

 ןעיג סע וועטנַאי ןוא עביל יװ

 ,עדייב עלעקשזעטס ןייא ףַא דנַאנַאב

 רעטצוּפרַאפ א םוא ךיא יג יױזַא

  .ןעעו סָאד טסלָאז וד זַא ליװ ןוא

 ןצנַאט םוצ ןייג טרעהעגפיוא בָאה'כ
 ,ןרעה טשינ רעמזעלק ןייק רעמ ליווכ ןוא
 ,םענייניא ןגעלפ רימ רעירפ יו
 .רענעה יד ןעיירק טשרעביל רעה'כ ןֹוא

 טייקנייש ןַײד טשינ רעמ ןיוש םיר ךיא

 ,ךיא גַײװשרַאפ סעלַײמ ענַײד דיוא ןוא

 ,סעמע םעד רַאנ גָאז ךיא שטָאכ ןרָאװ

 .עטסיומוא םינֲָאס רָאנ ךיא םוקָאב

 לַאקַארעב ַאזערעט טָאה טגָאזעג

 :ךיד ביול ךיא זַא טרעהעג טָאה יז ןעוו

 ,ךעלַאמ ַא טצעש ןעמ טניימ ןעמ,

 ,עטלַאמ ַא ןעמ טביל ראנג ףָאס םוצ
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 ;רענַײמ טפַאשרעכָאב רעד ןגנעוװו ןופ גנוריצ ןוא ץכערימש ןוא ץוּפ םורָאװ

 .טרעסעב ליפ ךָאד ןיא רימ טרעשַאב עטעבעגסיוא רָאה עטלַאפ ןוא

 טייקנייש עקידסעיווצ ןוא

 ,סעטרַאי ענַײז טָאה רעטסיולק רעד יי ."עביפ יד עליפַא ןרָאנעג

 ,סנדַײז טימ ןיא טעבעג רָאי ןַײז 20 2 6

 רעירפַא זדלַאה ןַײד רַאנ קערטש וד ,סעמע טינ זיא'ס טגָאזעג ריא בָאה ךיא

 .םענַײמ ךיוא ןקערטשכָאנ ךיא לעװ ןיא ןעשעג סָאװ םַאטסימ ןטסייוו זיא

 : ,ןעווק ַא ןריא טימ רימ ןשיוװצ

 ןרעװשוצ ריד ךיא לעװ ,טינ טסליוװ ןד .ןעמוקעג ןַאד ריא ןצ זיא סָאװ

 ,ןטשטנעבעג םַאב ןוא ןקילייה םַאב

 ןײגקעװַא טשינ גרַאב ןופ ?עװ ךיא זַא עיײמ רעד ףַא טשינ ךיד ביל ךיא

 .ןרעװו וצ רעניצוּפַאק ַא טינ ביוא ךיד רעגַאב ןוא טשינ ךיד ךוז ןוא

 טָאה טָאכיק ןָאד שטָאכ ןוא .גנַאזעג ןַײז טקידנערַאפ ךעטסַאּפ רעד טָאה ָאד

 םורָאװ ,ןעוועג םיקסַאמ טשינ ָאשטנַאס טָאה ,ןעגניז סעּפע ךָאנ לָאז רע ןטעבעג םיא

 -ענ ױזַא עקַאט טָאה רע ןוא ,ןעגניז ןרעה וצ טינ ןוא ןפָאלש םוצ םיא טָאה ןניוצעג

 | ;םענַײז רַאה םעד טנָאז

 יד טנכער ריא ווו ןכַאמ םעװקַאב סנטַײצַאב ךיז ףרַאד טייקידענעג רעַײא --
 םעד ןָאט וצ ןבָאה טייל עװַארב יד סָאװ טעברַא יד םורָאװ ,ןפָאלשוצרעביא טכַאנ

 .גנַאזעג טימ טכענ יד ןעגנערברַאפ טשינ ייז טזָאל ,גָאט ןצנַאג

 -טנעעג טָאכיק ןָאד םיא טָאה -- ָאשטנַאס ,טוג ץנַאג ךיד ייטשרַאפ ךיא --- |

 טליוו ,לנָאל םעד טַאטשענּפָא טסָאה וד סָאװ ,ןטיזיוו יד זַא ,ןיוש עז ךיא --- ,טרעפ

 .גנַאזעג טימ רעדייא ףָאלש טימ ןרעוו טנױלַאב רעסעב דיז

 .טרעפטנעעג ָאשטנַאפ טָאה -- ,סע ךיז טליוו ,םעשַאכערָאב ,ןעמעלַא ---

 וד ריד ךַאמ רָאנ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טינ סע ןקייל ךיא ---

 רעדייא ןכַאװ טשרעביל ןבָאה ףורַאב רעזדנוא ןופ ןשטנעמ .טסליוו וד ּוװ םעווקַאב

 וצ רימ טסגייל וד ןעוו ןעוועג טוג רעייז טלָאװ ,ָאשטנַאס ,ןגעווטסעדנופ .ןפָאלש

 ןעמ לפיוו רעמ ןָאט ייװ ןָא רימ טבייה רע לַײװו ,רעיוא םוצ בלַאז ?סיבַא ךָאנ

 .ףרַאדַאב

 רענייא ןעוו ןוא ,ןסייהעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ָאשטנַאס טָאה טגלָאפעגסיױא

 -עי ןייק רָאנ לָאז רע טגָאזעג םיא רע טָאה ,דנּוװ יד ןעזרעד טָאה רעכעטסַאּפ יד ןופ

 -סיוא דלַאב םיא טעװ סָאװ ,עופער ַא םיא רַאפ טָאה רע םורָאװ ,ןבָאה טינ םירוס

 -עג טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןירַאמזָאר ךעלטעלב עכעלטע רע טָאה ןעמונעג ןוא ,ןלייה
 ןוא ,ץלַאז ?סיבַא טימ טשימרַאּפ ןוא טַײקעצ טוג ייז טָאה ,ךַאס ַא רעייז ןסקַאוװ
 ,גנורעכיזרַאפ רעד טיס ,ןדנוברַאפ טוג ןוא רעוא םוצ םיא טניילענוצ עקַאט דלַאב

 .ןעוועג סע זיא ױזַא ןוא ,טינ ןעמ ףרַאד ןופרעד עופער ערעפעב ןייק זַא
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 לטיּפַאק רעטפלעווצ

 טימ ןעװעג ןענַײז סָאװ יד טלייצרעד טָאה ךעטסַאּפ ַא סָאװ םעד ןגעוװ/

 | | .ןטָאכיק ןָאד |

 זַײּפש יד ןעגנערב סָאװ יד ןופ ,גנוי ןייא ךָאנ ןעמוקעגנָא זיא עסַײמ קעש
 | :טגָאזעג טָאה ןוא ,ףרָאד םענופ

 .?םירייווַאכ ,טציא ךיז טפיולראפ וועשִיי ןפַא סָאװ ריא טסייוו ---

 - :טרעפטנעעג ייז ןופ רענייא טָאה -- ?ןטיוו רימ ןלָאז ןענַאװ ןופ ---

 -נוא טנַײה זַא -- ,טלייצרעד רעטַײוװ גנוי רעד טָאה -- ןסיוװ ריא טלָאז --

 -ַאטסָאסירנ ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,ךעטסַאּפ -- טנעדוטס רעד ןברָאטשעג זיא ירפרעד

 רעד ןיא ןעוועג טבילרַאפ זיא רע לַײוװ ,טנָאז ןעמ יו ,רע זיא ןברָאטשעג ןוא ,ָאמ

 -וא םוא טעקנַאלב סָאװ ,רעטכָאט סָאמרעיליג ןכַײר םעד ,עלעסרַאמ דיומ רעשלווַײט

 .טריילקענ עקשוטסַאּפ ַא יו ךיוא ,רעדלעפ עטסוּפ יד רעב

 ?וטסנָאז ,עלעסרַאמ -- |

 סָאװ זיא ןייש ןוא -- ,טרעפטנעעג ךעטפַאּפ רעד טָאה -- עלעסרַאמ ,יז ,ָאי ---
 ַא יו יוזַא ,דלעפ ןפַא ןבָארנַאב םיא לָאז ןעמ טגָאזעגנָא רע טָאה עָאװַאצ רעד ןיא

 -ןבמעד םאב סָאו ,זדלעפ םעד סנסופוצ רעווייק םעד ןעמ לָאז ןבָארג ןֹוא ,רָאמ

 רע טָאה ,טגָאזעג ױזַא טָאה ,ןעמ טגָאז ,ןיילַא רע ןוא ,טנַאקַאב יו ,םורָאװ ,לַאוװק

 סָאװ ,ןכַאז טגָאזעגנָא רע טָאה ךָאנ ןוא .ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טרָא םענעי ףָא יז

 רָאט ןעמ ןוא ןגלָאפסיױא טשינ ייז ףרַאד ןעמ זַא ,ןגָאז וועשִיי םענופ םיכָאלַאג יד

 רעטסעב ןַײז רָאנ .שירענידנצעג ןענַײז ייז סעמכַאמ ,ןגלָאפסיוא טשינ ךיוא ייז

 רַאפ ןָאטעגנָא םיא טימ ךַײלנַאב ךיז טָאה סָאװ) טנעדוטס רעד ,ָאיסָארבמַא טנַײרּפ

 טָאה ָאמָאטסָאסירג סָאװ ץלַא ןנלָאפסיױא זומ ןעמ זַא ,ףיורעד טענַײט ,(ךעטסַאּפ ַא

 רעביא םוא טייג וועשִיי רעצנַאנ רעד ןוא ,רָאה ַא ןלעפ טינ לָאז סע ,טגָאזעגנָא
 -מַא יװ ןָאט ףָאסלָאקּפָאּפ ןעמ טעוװ ,טדער ןעמ קילדעוו רָאנ .רעטרעדורעצ ַא םעד

 םיא ןעמ טריפ ןגרָאמ ןוא ,ןליוו רעכעטסַאּפ יד טנַײרפ עלַא יוװ ןוא ?יוװ ָאיסָארב

 ןַײז טעוװ עס זַא ןיימ ךיא ןוא .ךַײא גָאז ךיא ווו טרָאד ןעזפיוא סיורג טימ ןבָארגַאב

 ךיא ןסיוו עֶליפַא לָאז ךיא ,ןלעפ טשינ טרָאד לעװ ,סנטסקינייוװ ,ךיא .ןעז וצ סָאװ

 0 .ןעמוק טשינ וועשִיי ןפַא קירוצ לעוװ |
 רימ ןוא -- ,טרעטטנעעג רעכעטסַאּפ יד ןבָאה -- ןייג רימ ןלעוו עלַא --

 : | .ןגיצ סנעמעלַא ןטיח ןבַײלב לָאז סע רעוו לריוג ןפרַאװ ןלעוו

 שטָאב --- ,ןפורעגנָא ךיז ייז ןופ רענייא טָאה -- ָארדעּפ ,וטסגָאז קיטכיר ---

 .ןעמעֶלַא ךַײא רַאפ ןביילב ?עוװ ךיא םורָאװ ,ןפרַאדַאב טשינ ןעמ טעוװ ןפרַאװ לריוג

 סעמכַאמ רָאנ ,ריגַײנ קינייוו רַאפ רעדָא סע ךיא וט טייקסטונ רַאפ טינ טניימ ןוא

 .סופ ןיא ןַײרַא ןטכענ רימ זיא רעכעטש ַא

 .טרעפטנעעג ָארדעּפ טָאה -- ריד רימ ןעקנַאד ,ןנעו טסעד ןופ ---
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 -רָאטשרַאפ רעד רעװ ןגָאז םיא לָאז רע ןָארדעּפ ןטעבעג טָאה טָאכיק ןָאד ןוא

 םיא טָאה ָארדעּפ ןוא .עקשוטסַאּפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא ןעוועג זיא רענעב

 ןכַײר ַא ןעוועג זיא רענעברָאטשרַאפ רעד זַא ,רָאנ טסייוו רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד

 "עג ןרָאי ךַאס ַא טָאה רע זַא ,גרעב יד ןיא ָאד ץיגרע טניֹוװ סָאװ ,ןוז ַא סצירָאּפ

 -עג ַא רעייז ןופ ןעמָאנ ַא טימ ןעמוקעגנמייהַא זיא ןוא ַאקנַאמַאלַאס ןיא טנרעל

 ןעק ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,טּפױהרעביא .ןטנעיילעגנָא קרַאטש ַא ןוא ןשטנעמ ןטנרעל

 טרָאד ןעוט ענַאװעל רעד טימ ןוז יד סָאװ טסייוו ןוא ןרעטש יד ןופ עמכָאכ יד רע

 טעוו סירק רעד ןעוו ןגָאז ךעלטקניּפ קידנעטש זדנוא טנעלפ רע סעמכַאמ ,למיה ןיא

 .ענַאװעל רעד טימ ןוז רעד ןופ ןַײז

 עסיורג ייווצ יד ןעוו ,סירק טינ ןוא ,רעדורב רעטונג ,סע ןעמ טפור סּפילקע

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ךיז ןעלקנוטרַאפ טכיל עשלמיה

 -ַײװ טָאה ןוא טלעטשענּפָא טינ ןטייקיניילק ענױזַא ףַא ךיז טָאה ָארדעּפ רָאנ

 | :טלייצרעד רעט

 .לירטס רעדָא שינעטערעג ַא ןַײז טעװ רָאי סָאד יצ ןפערט ךיוא טנעלפ רע ---

 .טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- רעדורב רעטונ ,ןנָאז וצ ריא טניימ ?לירעטס ---

 ןופרעד טמוק ןעמוק -- טרעפטנעעג ָארדעּפ טָאה -- לירטס יצ ?ירעטס ---

 ,רעדירב עטוג ענַײז יוװ ,רענַײז רעטָאפ רעד זַא ,רָאנ גָאז ךיא .ענענייא סָאד סיױרַא

 רע יװ ןָאטעג ןבָאה ייז לַײװ ,ןרָאװעג רעשַאסינ ןענַײז ,טביולגעג םיא ןבָאה סָאװ

 טנעק רָאי םעד ,ץייוו ןייק טשינ ,ןטשרעג רָאי סָאד טייזרַאפ , :ןטָאר ייז טנעלפ

 -ַײװ יד ,ןייפ ןטָארעג טעװ רָאיַארעביא ,ןטשרעג ןייק טשינ ןוא בָאב ןעייזרַאפ ריא

 ."ןדַײנש טינ עלעּפָארט ןייק ןעמ טעװ רָאי ַײרד עקידרעט

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- עיגָאלָארטסַא ןעמ טפור עמכנָאכ עקיזָאד יד --

 --- .טרעּפטנעעגּפָא ָארדעּפ טָאה -- יז טפור ןעמ ױזַא יו טשינ סייוו ךיא ---

 ןיא ףָאס רעד .סָאד יווװ רעמכָאנ ןוא טסנװעג רע טָאה ץְלַא סָאד זַא ,סייוו ךיא רָאנ

 טָאה ,עקנַאמַאלַאס ןופ ןעמוקעג זיא רע יו םעדכָאנ םישָאדַאכ עכעלטע זַא ,ןעוועג

 ןוא לצלעּפ ַא ןוא עוועלוב ַא טימ ךעטסַאּפ ַא רַאפ טדיילקעג סַאנ ןיא ןזיוװַאב ךיז רע

 ,טנערוטס סלַא ןגָארטעג טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םישובלַאמ עגנַאל יד ןפרָאװרַאפ טָאה

 -מַא טנַײרפ רעטסעב ןַײז רעדיײלק-ךעטסַאּפ ןָאטעגנָא ךיז טָאה םיא טימ ךַײלג ןוא

 ךַײא ךיא בָאה ןסעגרַאפ .ןענרעל םוצ רעװַאכ ַא רענַײז ןעוועג זיא סָאװ ,ָאיסָארב

 ןעועג זיא רענעברָאטשרַאפ רעד ָאמָאטסָאסירג שטנעמ רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ןגָאז

 רעד וצ (**סַאקיסנַאיליװ יד ןכַאמ טגעלפ רע זַא ױזַא ,(*סַאלּפָאק ןסַאפרַאפ וצ ףַא

 יד סָאװ ,גָאט סטָאג ףַא (+**סָאטיױא יד ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא טָאג ןעוו טכַאנ

 .ןַײז טינ ןעק רעסעב זַא ,ןנָאז עלַא ןוא ,רָאפ ןלעטש ףרָאד ןיא זדנוא ַאב םירוכָאב

 .ךעלדיל עקיזרעפיריפ ,ןטעלפוק -- סָאלּפָאק (.

 .טלַאהניא ןזעיגילער ַא טימ ןטעלפוק -- סַאקיסנַאיליו (א8

 .סעמעט עזעיגילער ףֶא סרעטקַאנײא -- סָאטיוא (טאא

=== 4009 ---- 



 טָאה ,רעכעטסַאּפ רַאפ ןָאטעגנָא ןטנעדוטס ייווצ יד ףרָאד ןיא ןעזרעד טָאה ןעמ ןעוו

 -רעד טכַארבעג טָאה ייז סָאװ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא טפַאנעג ןעמ

 ןיוש ןיא רעטָאפ סָאמָאטסָאסירג רעזדנוא .ןדיילק קידענושעמ ױזַא ךיז ןלָאז יז וצ

 ,ןגעמרַאפ סיורג א ןופ שעריוי רעד ןבילבעגנ זיא רע ןוא ןברָאטשעג ןעוועג טלָאמעד

 רעדניר ןוא ףָאש קינייו טשינ ןוא ,רעטיג עכעלגעווַאב טשינ יו עכעלנעווַאב ױזַא

 ןעמעלַא םעד רעביא סָאבעלַאב רעצנַאנ רעד רע זיא ןבילבעג .ךַאס ַא טלענ ןוא

 רעטונג ַא רעייז רע זיא ןעוועג םורָאװ ,טַאהעג טרעוו יד סעמעעב סע טָאה רע ןוא

 -ַאּפ ַא ןוא ,ןשטנעמ עטוג טימ טרעװַאכעג ךיז טָאה ןוא ,ץראה טוג ַא טימ ,רעװַאכ

 -רעד ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד .טימרעד ךיז ןשטנעב םוצ רָאנ טַאהעג רע טָאה םינ

 ייז ןבָאה עדייב סעמכַאמ רעכעטסַאּפ רַאפ ךיז ייז ןבָאה ןָאטעגרעביא זַא ,טסווװ

 רעד סָאװ ,עלעסרַאמ עקשוטסַאּפ רעד ךָאנ רעדלעפ עטסוּפ יד רעביא טנָאיעג ךיז

 -םאסירג רעד ןעוועג טבילרַאפ ריא ןיא ןיא רע .ריא ןופ טדערעג רעירפ טָאה רעכַאב

 ןיא סע םורָאװ ,ןגָאז ךַײא ךיא לעװ טציא ןוא .רענעברָאטשרַאפ רעד ,ךעבענ ָאמָאט

 ןָא עליפַא ןוא ,עדַאװא טָאה ריא ,זיא לדיימ סָאד רעוו ,ןסיוו סע טּלָאז ריא יידעק

 ןבָאה עֶליִפַא טלָאז ריא ,ןבעל ץנַאג רעַײא ףַא סנױזַא טרעהעג טשינ ,עדַאװַא םעד

 ,ןרָאי סַאנרַאס טבעלעג

 רעד סָאװ ןנָארטרַאפ טנעקענ טינ טָאכיק ןָאד טָאה -- טגָאז ןרָאי סָארַאס

 ,רעטרעוו יד טשימרַאפ ךעטסַאּפ

 ןוא -- ,טרעפטנעענ ףיורעד ָארדעּפ טָאה -- (*ַאנרַאס יד יז טבעל גונעג --

 ךָאי ַא ןיא רימ ןלעוו ,דער ךיא יוװ ןריקיטירק טָארט ןדעי ףַא ןלעוו טעוו ריא ביוא

 .ןרעוו קיטרַאפ טשינ

 יו ױזַא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טנַײרפ ןַײמ ,לכיומ רימ טייז ---

 -עג ךַײא סע ךיא בָאה ,רעסיורג ַא רעייז זיא אנראס זיב .ארַאס ןופ קעליכ רעד

 רעגנעל ךַאס ַא טבעל ַאנרַאס םורָאוװ ,טוג רעייז טרעפטנעעג טָאה ריא רָאנ ,טנָאז

 טינ רעמ ךַײא לע ךיא ןוא ,רעטַײװ עטכישעג רעַײא טלייצרעד ןוא ,ַארַאס יו

 .ןנָאלשרעביא

 טגָאזעג ךעטסַאּפ רעד טָאה -- רענַײמ טנַײרפ רעקיצרַאה ,סע טסייה ,זיא ---

 ,רעטָאפ סָאמָאטסָאסירג ןופ רעכַײר ךָאנ ,רעױּפ א ןזעוועג ףרָאד ןיא זדנוא אב --
 ,סערישַא סיורג ץוכַא טָאג םיא טָאה ןבעגעג ןוא ָאמרעיליג םיא ןעמ טָאה ןפורעג ןּוא

 וצ ןעגנַאגעג ריא טימ זיא יז ןעוו ,ןברָאטשעג זיא רעטומ ריא סָאװ ,רעטכָאט ַא

 טייטש ,רימ טכַאד ,טציא ךָאנ .טנגעג ןיא זדנוא ַאב יורפ עטסכעלטנרַא יד ,דניק

 ןוז יד טַאהעג טַײז ןייא ןופ טָאה סָאװ ,םינָאּפ ריא טימ ,ןגיוא יד רַאפ רימ יז

 ןוא ,עמַאשענ עטונ ַא ןוא עירעב ַא רעקירעד ןוא ,ענַאװעל יד רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 טיוט ןרעביא רַאצ סיורג ןופ .טלעוו רענעי ףַא דָאנענ סטָאנ ןופ ןסינעגנ טציא זומ

 ךיז ךָאנ טזָאלעג טָאה ןוא ןברָאטשעג ָאמרעיליג ןַאמ ריא זיא ,יורפ רעביל רעד ןופ

 ןדנוא ַאב ךעלַאנ ַא ,רעטעפ ריא ַאב ,לדיימ ךַײר ןוא גנוי ַא ,עלעסרַאמ רעטכָאט ןַײז

 | : .ףרָאד ןיא

 .ץערק שינַאּפש ןיא -- ַאנרַאס (+
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 -עג ךיוא זיא סָאװ ,רעטומ ריא יװ טייהנייש ַאזַא ?דיימ סָאד זיא ןסקאוועג,
 טימ רעבירַא ךָאנ ריא טייג ,ןעמ טגָאז ,רעטכָאט יד רָאנ ,טייהנייש עסיורג ַא ןעוז

 ףַא ןעמ טָאה ,ןצפופ ,ןצרעפ רָאי א ןרָאװעג טלַא זיא יז ןעוו ןוא .טייקנייש ריא

 ,ןפַאְשַאב ןייש ױזַא יז טָאה סָאװ טָאג וצ ביול ַא ןָא טנעקעג טשינ ןָאט קוק ַא ריא

 .ןריולרַאפ ןבעל סָאד ריא רעביא ןבָאה ןוא טכילרַאפ ריא ןיא ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא

 -עג טשינ רָאנ ,ןסָאלשעגּפָא ןוא טיהענסיוא קרַאטש ןטלַאהעג יז טָאה רעטעפ ריא

 ןוא ןעגנאגעגרעדנאנופ קרַאטש ךיז טייקנייש ריא ןופ םעש רעד זיא ,ףיורעד טקוק

 םירוכָאב טנכדאשעג ריא וצ ךיז ןבָאה ,טײקכַײר ריא בילוצ ַײס ןוא םעד בילוצ ַײס

 ןופ עטסעב יד ןוא ,םורַא ןלַײמ ךַאס ַא ןופ ךיוא רָאנ ,ףרָאד רעזדנוא ןופ רָאנ טינ

 .רָאנ .בַײװ ַא רַאפ ייז ןבעג יז לָאז רע רעטעפ ריא טקיטסעלַאב ןוא ןטעבעג ןבָאה ייז

 ןכַאמ ענעסַאכ טלָאװעג ריא טָאה (טסירק רעטוג ַא רע זיא ןעוועג סָאװ) רע שטָאכ

 ןָאט טלָאװעג טשינ רעבָא סע רע טָאה ,ןסקַאװרעטנוא ןעזעג יז טָאה רע יו דלַאב

 ןסָאלפעגנַײרַא םיא ןענַײז סָאװ ,םיכָאװער יד הַא טקוקעג טשינ ,עמָאקסַאה ריא ןָא

 טייקשיטאבעלאב רעד ןופ טאהענ טָאה רע סָאװ ,וווט לָאק םעד ןוא רעטינ עריא ןופ

 עקַאט טָאה ןעמ ןוא .עטאהעג ענעסַאכ טשִינ ַא םיא אב ןזיא ?ךיימ סָאד ןַאמזלָאק

 ליוו ךיא ןוא .ךעלַאנ םענופ ביול םוצ ?דער ַא ןיא ןופרעד טדערעג לָאמנייא טשינ

 טדער סעמיוקעמ עניילק ערעזדנוא ןיא זַא ,רעקידנרעדנאו ראה ,ןסיוו טלָאז ריא

 ךעלַאנ א זַא ,ךיא יו טוג ױזַא ,רעכיז טַײז ןוא ,ץלַא ןופ טלמרומ ןעמ ןוא ץלַא ןופ ןעמ

 ,םיא ןופ סטוג ןדייר ןענעק ןלָאז טַײלספרָאד ענַײז זַא ,טונ וצ ןַײז ןיוש זומ

 םורָאװ ,רעטַײװ טלייצרעד ןוא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- קיטכיר ---

 .ןייכ סיורג טימ יז טלייצרעד ארדעּפ רעביל ,ריא ןוא ,ענייש א רעייז זיא עסַײמ יד

 רעטַײװ ןוא .רימ טלעפ סָאד סָאװ ,טָאג ַאב ןייכ ןבָאה רָאנ לָאז ךיא ---

 רעד טלייצרעד םיכודיש עלט ןגעוו טָאה רעטעפ רעד שטָאכ זַא ,ןסיוו ריא טפרַאד

 ךיִז טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ סעלַײמ יד טלָאמענסיױא ריא טָאה ןוא עצינעמילּפ

 ןבַײלקסױא ןוא ןבָאה ענעסַאכ לָאז יז ןטעבעג יז טָאה רע ןוא ,טנכדאשעג ריא וצ

 ןעמענ טשינ ליוװ ןוא גנוי וצ ךָאנ זיא יז זַא ,טענַײטעג ץלַא יז טָאה ,טסונ ריא טיול

 -ענ גולפ ןיא עקיזָאד יד ךָאנ .רעטאהעג ענעסַאכ ַא ןופ לֶא םעד ירפ וצ ךיז ףַא

 טראװעג טָאה ןוא ןקיטסעלַאב טרעהעגפיוא יז רעטעפ רעד טָאה ,םיצורעט עטכער

 םורָאװ .טסוג ריא טיול ןַאמ ַא ןבַײלקסיױא ןענעק ךיז לָאז ןוא ןרעוו רעטלע לָאז יז

 ענעסַאכ טשינ ןפרַאד ןרעטלע זַא ,ןעוועג טכערעג רעייז זיא ןֹוא ,רע טנעלפ ןגָאז

 | .ןליוו רעייז ןגעק רעדניק ערעייז ןכַאמ

 עלעסרַאמ עטעשטשעיּפעג יד ךיז טזַײװַאב ,ןענירעד ןטימניא ,םיצולּפ רָאנ,

 -נעמ עשלטעטש עֶלַא ןוא רעטעפ ריא סָאװ טינ טפלעה סע ןוא עקשוטסַאֿפ ַא יוװ

 -סַאּפ עלַא טימ םענייניא דלעפ ןפַא סױרַא טיינ יז ןוא ,ןופרעד ּפָא ריא ןדער ןשט

 -ניא סױרַא זיא יז רָאנ יו ןוא .רעדניר ענענייא עריא ןטיה ףרָאד םענופ סעקשוט

 טשינ קיטכיר ןיֹוש ךַײא ךיא ןעק ;טייקנייש ריא ןעזרעד ןפָא טָאה ןעמ ןוא ןסיורד

 יו ןדיילק ןעמונעג ךיז ןבָאה ,עשירעוּפ ןוא עשיצירּפ ,טַײלעגנוי עכַײר ?פיוו ןגָאז

 ןיא סע יוװ ,ייז ןופ רענייא .רעדלעפ יד רעביא ריא ךָאנ ןצפיז ןוא ָאמָאטסָאפירג
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 ןעמ טנעלפ םיא ןגעוו סָאװ ,רענעברָאטשרַאפ רעזדנוא ןעוועג זיא ,טגָאזעג ןיוש

 .לַײװ זַא ,טינ טניימ ןוא .יז טרעטעגרַאפ רע רָאנ ,ביל ןיוש יז טָאה רע טינ זַא ,ןגָאז

 ןעמורפ טשינ ןוא ןעַײרפ םעד וצ ןוא טייקַײרפ רעד טָא וצ קעווַא זיא עלעסרַאמ

 ;טײקנטיהעגּפָא ריא ןוא טייקכעלטנרָא ריא ןרָאװעג טרענימעג רָאה ַא ףַא זיא ,ןבעל

 יד ןופ רענייא ןייק זַא ,טפַאשעלוסב ריא ױזַא טכַאװַאב ןוא טיה יז ,טרעקרַאפ

 עטסדנימ יד ןבעג ןעוועג םיא לָאז יז טמירַאב טשינ ךָאנ ךיז טָאה ,יז ןרענַאב סָאװ

 -עג יד סיוא טשינ טדַײמ יז שטָאכ םורָאװ .רעגַאב ןַײז ןכיירגרעד וצ גנונעפַאה

 טסעומש רָאנ ,ייז ןופ טשינ טפיולטנַא ןוא רעכעטסַאּפ עקירעביא יד ןופ טפאשלעז

 סע זַא ,ןגעו טסעד ןופ ,ךעלטנַײרפ ןוא ךעלפעה ייז טימ ךיז טיינַאב ןוא ייז טימ

 -סעב רעד טימ ןַײז געמ ,ריא ןגעוו טכַארט רע סָאװ סױרַא ךיז טדער רענייא טפערט

 יו ךיז ןופ ּפֶא םיא יז טסיוטש ,ןבָאה וצ ענעסַאכ עגנָאװַאק רעטסנייר ןֹוא רעט

 רעמ רערעזדנוא ךרע רעד יז טגנערב רעריא גנוריפיוא רעד טימ ןוא .סקיב ַא טימ

 ןוא טייקיצרַאהביל ריא םורָאװ .ןעמוקעג טסעּפ ַא ריא ףַא טלָאװ סע ןעוו יװ ןדָאש
 ןעניד וצ ריא ,ריא טימ ךיז ןענעגעגַאב סָאװ יד ןופ רעצרעה יד וצ ןעיצ טייקנייש
 ןוא שועי וצ ייז טריפ ןשיוטנַא ןוא ייז ןסױטשּפָא ריא רָאנ .ןעמוקאב וצ ביל ןוא

 טשינ טסייוו ןוא ץראה טרָאה א טָאה יז זַא רָאנ יו ,ןגָאז וצ ריא סָאװ טינ ןסייוו ייז

 טריפ יז יװ ץזַײװַאב סָאװ ,ןעמענ ענױזַא טימ ןָא יז ןפור ןוא זיא קנַאד סָאװ

 | ,ףיוא ייז טימ ךיז

 ןוא גרעב יד טרעהעג ריא טֿכָאװ ,רעהַא ןעמוקעג נָאט א טלָאװ ריא ןעוו ןוא;

 .ָאד זיא ןַארַאפ .רעפױלכָאנ עטנַאזענּפָא עריא ןופ ןייוועג םעד טימ ןכליה ןלָאט

 ייז ןופ רענייא ןייק ןיא ,רעמייבנסקוב עכיוה ץוט רָאּפ א טימ טרָא ןַא טַײװ טשינ

 ,עלעסרַאמ ןעמָאנ םעד טצירקעגסיוא ערָאק ןַײז ףַא ןבָאח טשינ לָאז סָאװ ,ָאטשינ

 רעטנילרַאפ רעד יוװ ,טצירקענסיוא ןיורק ַא ןעמָאנ םעד רעביא רעמייב לייט ַא ףא ןוא

 .רעד ןופ ןױרק יד טגָארט עלעסרַאמ זַא ,ןגָאז רערָאלק ךָאנ ןלעו טימרעד טלָאװ

 | ,ןגָארט וצ יז טרעוו יד טָאה יז רעדָא טייקנייש רעכעלשטנעמ

 ןעמ טרעה רעטַײװ ןוא רעטייווצ א ךיז טנָאלק טרָאד ,ךעטסַאּפ ַא טצפיז ָאד

 טכענ יד ךרוד טציז סע רעוו ;סטלפייווצראפ ַא ,דילדנַאלק ַא ,עטבילראפ ןעגנַאזעג

 יד ןוא וצ טשינ ןניוא עטנייוורַאפ יד טכַאמ ןוא זדלעפ ַא רעדָא םיוב ַא סנסופוצ

 -נַאדעג ענַײז ןיא םענענָארטרַאפ ַא ןוא םענעקנוזרַאפ ַא םיא טפערט ןוז-ןנרָאמירּפ

 ןקיאילג םעד הַא קיטימכָאנ ןקידרעמוז ןקיטסעל ַא ןיא טניל סע רעװ ןוא ,ןעק
 -יא ןוא .למיה םַאב םימכַאר ןטעב ןוא ןנָאלק ןוא ןצפיז ףיוא טשינ טרעה ןוא דמַאז

 .עלעסרַאמ ענייש יד ךעייצַאנעמ זיא ענעי ןוא יד רעביא ןוא םענעי ןוא םעד רעב |

 ץלאטש ריא ןייג טעװ טַײװ יוװ ךיז רימ ןנערפ ,יז ןענעק סָאװ עֶלַא רימ ,רימ ןוא
 ייד ןסינעג ןוא סעשיר ריא ןעמיוצ טעוו :סָאװ רעכעלקילג רעד ןַײז טעוװ רעוװ ןוא|

 עטנַאקַאב ַא זיא ,ךייא ?ייצרעד ךיא סָאװ ץלַא סָאד יוו ױזַא ןוא .טייקנייש עטַײװ

 רעד ךעיוקימ גנוי-ךעטסַאּפ רעד טלייצרעד טָאה ענענייא סָאד זַא ,ךיא ןכער ,ךַאז

 "טלָאז ריא ,רָאה ןַײמ ,םורעד ךַײא טָאר ךיא ןוא .טיוט סָאמַאטסָאסירגנ ןופ עביס

 .-פָאסירג סעמכַאמ ,ןעז וצ סָאװ ןַײז טעװ סע ּוװ ,עַײװעל ןַײז ַאב ןגרָאמ ןלעפ טשינ
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 -ַאב ךיז טסייה רע ּוװ טרָא םעד זיב ןענַאד ןופ ןוא טנַײרפ ךַאס ַא טָאה ָאמָאט

 .ָאטשינ לַײמ עבלַאה ןייק זיא ,ןבָארג

 קנַאד ךיא ןוא -- טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןעניז ןיא סע בָאה ךיא ---

 ,עסַײמ רענייש רעד טימ טפַאשרַאפ רימ טָאה ריא סָאװ ,ןגינעגרַאפ םעד רַאפ ךַײא

 .טלייצרעד רימ טָאה ריא סָאו

 ַא טשינ עליפַא סייוו ךיא -- ,טרעפטנעענּפָא ךעטסַאּפ רעד טָאה -- !?ִא --

 רָאנ ,ןפָאלרַאפ ךיז זיא ןעלעסרַאמ ןוא עטבילרַאפ יד טימ סָאװ ןופרעד טפלעה

 ןוא .ןלייצרעד זדנוא סע טעװ סָאוװ ,ךעטסַאּפ ַא ןפערטנָא ריִמ ןלעוו ,ךעלגעמ ,ןגרָאמ

 ,ךַאד ןרעטנוא ןפָאלש ןגײלקעװַא ךַײא טלָאז ריא ןַײז טוג ךַײא רַאפ טעװ ,טציא
 רעד טימ שטָאכ ,דנוו רעד וצ ןטַאש ךָאנ ךַײא ןעק ץענ עקיטכַאנַאב יד םורָאװ |

 לָאז ךַײא ןבָאה וצ עריומ סָאװ ָאטשינ זיא ,טגיילענוצ ךַײא טָאה ןעמ סָאװ ,בלַאז

 .ןטַאש סעּפע

 ײרעדױלּפ סכעטסַאּפ םעד ?װַײט םוצ טקישעג ןיוש טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 ,5ךַײב ןיא ןָארדעּפ וצ ןפָאלש ןײגנַײרַא רַאה ןַײז ןטעבעג טָאה רע ךיוא ןוא

 טימ טבַארברַאֿפ רע טָאה טכַאנ טשער יד ןוא ןָאטעג טָאכיק ןָאד טָאה יוזא

 -עסרַאמ ןיא עטבילרַאפ יד ןופ ?יּפשַײב םעד ףַא ,אעניצלוד עמַאד ןַײז ןענָאמרעד

 ןַײז ןוא עטנַאניסָאר ןשיוצ טכַאמעג םעװקַאב ךיז טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס .ןעל

 ַאזַא יו רָאנ ,רעטבילרַאפ רעטגנָאזענּפָא ןַא יו טינ ןפָאלשעגנַײא זיא ןוא לזייא

 ,סיפ עשלזייא ןופ רענעסיוטשענ ַא ,רענייב יד ןכָארבעג טמוקַאב סָאװ ,רענייא

 לטיּפַאק רעטנציירד

 ןוא עלעטרַאמ עקשוטסַאּפ רעד טימ עסַײמ רעד ןופ ףָאס רעד טמוק סע ווו

 .ןעגנוריפַאּפ ךָאנ

 -ופ רעטצנעפ יד ךרוד ןקעלּפטנַא ןעמונעג ךיז טָאה גָאט רעד רעבָא רָאנ וי
 ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רעכעטסַאּפ סקעז יד ןופ ףניפ ןבָאה ױזַא ,ךערזימ םענ

 ןעז ןייג עיידעב ךָאנ רע טָאה יצ ןנערפ םיא ןוא ןטָאכיק ןָאד ןקעוופיוא ןעגנַאגעג

 ןָאד .ןטײלגַאב םיא ןלעוװ ייז זַא ,ןגָאז םיא ןוא עַײוװעל עטמירַאב סָאמָאטסָאסירג

 ןוא ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע ןוא טאהעג טשינ רענַאב רעדנַא ןייק טָאה טָאכיק

 םעד לזייא ןַײז ףַא ןוא ךרעפ סָאד םיא ןעלטָאזנָא ףעקייט ןָאשטנַאס ןלופַאב טָאה

 טימ ןוא שינעלַײא סיורג ןיא ָאשטנַאפ סָאד טָאה ןָאטעג ןוא ,ןגײלפױרַא קַאזיורטש

 טַאהעג טשינ ןוא .ןַײרַא געוו ןיא טזָאלענ עלַא ךיוא ךיז ייז ןבָאה שינעלַײא אזַא

 ןעזרעד ייז ןבָאה ,געוו ַא ןצַײרק םַאב יו ,לַײמ ?טרעפ ַא ןעגנַאנענּפָא ייז ןענַײז

 טצנַארקַאב ּפעק יד ןוא ךעלצלעּפ עַצרַאװש ןיא עלַא ןעמוקנָא רעכעטסַאּפ סקעז

 א ןגָארטעג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .רעדנאיל ןוא סערּפיצ ןופ ןדנַאילרינ טימ
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 -ַאק ייווצ ןטירעג ךיוא ןענַײז ייז טימ .טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןטַאװעקנעס ןבָארג

 .םופוצ םיילגַאב ייז ןבָאה ןעגנוי ַײרד ןוא ,עטצוּפעגסױא-עזַײר ,דרעפ ףֹא ןרילַאוז

 טגערפעגסיוא ןוא טסירגַאב ךעלפעה ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענַײז ייז ןעוו

 רעד וצ ייז ןעייג עלַא זַא ,ךיז ייז ןבָאה טסווװרעד .ןעייג ייז ןיהּוװ ערעדנַא יד ענייא

 טסעומשעג טָאה ןרילַאװַאק יד ןופ רענייא .,דנַאנַאב ןיינ ןעמונעג ןבָאה ןוא עייוועל

 :טגָאזעג םיא ןוא רעװַאכ ןַײז טימ

 טוג זדנוא זיא גנוקיטעּפשרַאפ רעזדנוא זַא ,ָאדלאוויוװ רַאה ,ךיז טכַאד רימ ---

 -מירַאב ַא רעייז קיטנעק זיא סָאוו ,עַײװעל יד ןעז רימ ןלעוו םורַא ױזַא .ןלַאפעגסיױא
 טלייצרעד זדנוא ןכָאה רעכעטסַאּפ יד סָאװ ,ןכַאז עשילרעטסיוא יד קילדעוו ,עט

 .עקשוטסַאּפ רעשירעדרעמ רעד ןוא ךעטסַאּפ םענעברָאטשעג םעד ןגעוו

 ַאזַא בילוצ ןוא --- ;טרעפטנעעג ָאדלַאװיװ טָאה --- ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ---

 .ןקיטעּפשרַאפ וצ ריפ עצנַאג רָאנ ,גָאט ןייא טינ טיירג ךיא ןיב עייוועל

 ןגעוו ןלייצרעד טרעהעג ייז ןבָאה סנױזַא סָאװ טנערפעג ייז טָאה טָאכיק ןָאד
 -רַאפ זַא ,טרעפטנעעג רילַאװַאק רעד םיא טָאה ףיורעד .ָאמָאטסָאסירג ןוא עלעפרַאמ

 רעד סעמכַאמ ןּוא ,רעכעטסַאּפ יד טימ ןּפָארטעננָא ךיז ייז ןבָאה קידנטַײר גָאט

 -רעד עביס יד טגערפענ ייז ןבָאה ,ןעזענ ייז ףַא ןבָאה ייז סָאװ עשַאבלַאה-רעיורט

 רעקידענושעמ רעד ןנעוו טלייצרעד ייז טָאה רעכעטסַאּפ יד ןופ רענייא ןוא ,ןופ

 ןוא עלעסרַאמ ךיז טפור סָאו ,עקשוטסַאּפ רעד ןופ טייקנייש ןוא גנוריפיוא

 סָאמָאטסָאסירג ןגעוװו ןוא ,טנעה יד ריא וצ ןקערטש סָאװ יד ןופ סעביל יד ןנעוו

 ָארדעּפ סָאװ סָאד טלייצרעד רע טָאה ךָאנרעד .ייז ןעיינ ערוווק ןַײז וצ סָאװ ,טיוט

 .ןטָאכיק ןָאד טלייצרעד טסעוװענ ןיוש טָאה

 / -עי ןוא רעטייווצ ַא ךיז טָאה ןביוהעגנָא ןוא סעומש רעד ךיז טָאה טקידנערַאפ

 יד זיא סָאװ ןטָאכיק ןָאד טגערפעג טָאה ָאדלַאװיװ ןפורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ רענ

 םיא טָאה ףיורעד .דרע רעכעלדירפ רעד ּףַא ןפָאװ ליפ ױזַא טגָארט רע סָאװ עביס

 :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד

 שרעדנַא לָאז ךיא טינ טביולרעד ןוא טינ טזָאלרעד ףורַאב סנבעל ןיַײמ --- 

 רָאנ ,טַײלפױה עכייוו יד רַאפ טכַארטעגסױא ןענַײז ור ןוא סונעג ,קיטליוװ .ןייגמוא

 טלעוו יד סָאװ יד רַאפ ןפַאשעג ןוא טכַארטענפױא ןענַײז רעוועגנ ןוא ורמוא ,ימ

 -סדנימ רעד ןיב ,טרעוװו טשינ ייז ןיב ךיא שטָאכ ,ךיא ןוא ,רעטיר-רעדנַאװ ייז טפור

 יי | .ייז ןשיווצ רעט

 יו םיא הַא ןקוק ןעמונעג ייז ןבָאה ,טרעהרעד םיא ןופ סָאד ןבָאה ייז רָאנ יו

 רַאפ סָאװ ףַא ןעז ןוא ןנַײצרעביא וצ ךיז רעמכָאנ יידעק ןוא .םענעגושעמ ַא ףַא

 -נַאװ סע טניימ סָאװ ןָאטענ גערפ ַא םיא ָאדלַאװיװ טָאה ,טדַײל רע סעאנושעמ ַא

 | .רעטיר-רעד

 -יק ןָאד טָאה --- טנעיילעג טשינ לָאמוצ ןטייקידענעג ערעַײא ןבָאה ןעד יצ ---
 טלייצרעד סע ּוװ ,דנַאלגנע ןופ סעטכישעג ןוא סעקינָארכ יד --- ,טרעפטנעעגנ טָאכ

 - -סָאק רעזדנוא ןיא סָאװ ,רוטרַא גיניק םעד ןופ ןטייקשידלעה עטמירַאב יד ןגעוו ךיז
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 ןגעו זיא ןַארַאפ ןוא ,סוטרַא ניניק רעדייסעק םיא רימ ןפור ךַארּפש רעשינַאיליט

 -גיניק ןשיטירבסיורג ןצנַאנ םעד רעביא עריוסעמ עטיײרּפשרַאפ ןוא עטלַא ןַא םיא

 בָאר ַא ןרָאװעג םיא ןופ זיא ףעשיק ַא ךרוד רָאנ ,ןברָאטשעג טשינ זיא רע זַא ,ךַײר

 ןוא ךַײרגיניק ןַײז וצ ןעמוקירוצ ןוא ןניניק רעדיוו רע טעוװו טַײצ רעד טימ זַא ןוא

 רעדנעלגנע ןַא ןזַײװנָא טשינ רענייק ןעק ןָא טלָאמעד ןופ זַא ןוא .רעטּפעצס ןַײז וצ

 "עג ךיז גיניק ןווַארב םעד ןופ ןטַײצ יד ןיא טָאה ?בָאר ַא טעגרַאהרעד ןבָאה לָאז

 טלָאמעד א ,ש יט ן ד נו ר םורַא ןופ רעטיר יד ןופ ןדרָא רעד טעדנירג

 -נַאל ןשיווצ ,טלייצרעד ןטרָאד טרעוו ייז ןנעוו סָאװ ,סעביל יד ןפָאלרַאפ ךיז ןענַײז

 -ענ ןוא עביל יד טרעלקעמעג ןוא עווענעשז ןניניק רעד טימ ערעזָא רעד ןופ טָארעס

 .טמענ ןטרָאד ןופ ןוא ,ַאנָאינַאטניק עקרעקנעש עקידריוו יד טָאה ריא ןופ טסווװ

 . :עינַאּפש ןיא זדנוא ַאב טמירַאב ױזַא זיא סָאװ ,סנַאמָאר רעטנַאקַאב רעד ךיז

 טניוװעג טשינ ןענַײז רעטיר
 ןענידַאב יז ןְלָאז ןעמַאד
 ,טָארעטנַאֿל רעטיר םעד יוװ
 ;ןענישרעד עינַאטערב ןופ זיא'ר ןעוו

 םָאו ,םיסַײמ ענַײז ןופ גנַאג ןביל ןוא ןסיז ראג זיב ןקידרעטַײװ םעד טימ

 ךיז טיירּפש ןוא ךיז טיצ ןָא טלָאמעד ןופ טָא זיא .עביל ןוא עדוווג טימ לופ ןענַײז

 ןופ רעדנעל ײלרעלַא ןוא ריִש ַא ןָא רעביא ןדרָא-רעטיר רעד טנַאה וצ טנַאה ןופ

 ערעייז טימ ןעוועג טמירַאב ןוא טנַאקַאב ןענַײז ןדרֶָא םעד ןופ ןוא .טלעוו רעד

 ןזיב ךעלקינייא ןוא ןיז ענַײז עֶלַא טימ ַאלוַאנ ןופ סידַאמַא רעשידלעה רעד םיסַײמ

 טשינ ךָאנ רעד ןוא ַאינַאקריה ןופ עטרַאמסקילעפ רעקיטכעמ רעד ןוא ,רָאד ןטפניפ

 נעט ערעזדנוא ןיא ךָאנ טַאמיק ןוא רעסַײװ רעד עטנַאריט רעטביולעגסיוא גונעג

 רעטיר ןקיטכעמ ןוא ןטניזַאב טשינ םעד ןרעה רימ ןוא ןָא ןּפַאט רימ ןוא רימ ןעעז
 -רעדנַאװ ַא ןַײז טסייה ,ןרַאה ענַײמ ,סָאד טָא זיא .דנַאלנכירג ןופ סינַאילעב ןָאד

 ,ןדרָא-רעטיר ןַײז זיא ,טדערעג םיא ןגעװ בָאה ךיא סָאװ ,ןדרָא רעד ןוא ,רעטיר

 ם ע ד  ,רעטיר רענעי יװ ,סיוא ךיא גלָאפ ,שטנעמ רעקידניז ַא שטָאכ ,ךיא ןוא

 טיירג ,לגנַארעג ןכוז רעדלעפ עטסיוו ןוא עטסוּפ יד רעביא םוא רעדנַאוו ןוא ףורַאב

 רעד סָאװ ,שינעלעטשנַײא רעטסערג רעד ןצנַאגניא ךימ ןוא םערָא ןַײמ ןטָאבוצנָא
 .עכַאװש ןוא עמירָא יד ףליה וצ ,ןנָארטרעטנוא רימ ןעק ?ריוג

 טשינ ןיא רע זַא ,טסנוװרעד ךיז ןרילַאװַאק יד ןבָאה דייר סטָאכיק ןָאד ןופ

 ןייטש ןענַײז ייז ןוא ,טּפַאכרַאפ זיא רע סעַאנושעמ ַא רַאפ סָאװ ןופ ןוא ןעניז םַאב
 -רעד טסּוװרעד טשרע ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד טימ ךַײלגַאב טּפַאגרַאפ ןבילבעג

 ,שטנעמ רעכעליירפ ןוא רענולק ַא רעייז רע זיא ןעוועג סָאװ ,ָאדלַאװיוװ ןוא .ןופ

 -עג ךָאנ טָאה סָאװ ,געוו לקיטש סָאד זָאלנרָאז ןעננערברַאפ טָאהעג קעשייכ טָאה

 רע .ןעמוקרָאפ טעװ ערווװק יד ּוװ ,גרַאב םעד זיב ,טגָאזעג טָאה ןעמ יװ ,טלעפ
 -רעוו יד טימ ךערּפשעג ןקידרעטַײװו א ףַא ןטָאכיק ןָאד טריפענפיורַא םורעד טָאה

 | יי |  :רעט
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 -ַעג ךיז טָאה טייקידענעג רעַײא זַא ,רעטיר-רעדנאוו רַאה ,ךיז טכַאד רימ ---

 -ַאב רעד עליפַא זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ףורַאב ןטסמירַא םעד רַאפ ןעמונ

 .םירָא ױזַא טשינ זיא ןכַאנָאמ-ַאבוטרַאק יד ןופ ףור

 -נוא .טָאה -- ,ןַײז טלָאמעג טוג ץנַאג ןעק ,רעמירָא ןַא זיא ףורַאב ןַײמ זַא --

 ךיא ןיב ןירעד ,טלעוו רעד קיטיינ זיא רע זַא רָאנ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד רעזד

 רעקינייו טשינ טוט ,טגָאזעג סעמע םעד ,םורָאװ ,קעּפוסעמ טשינ רענניפ ייווצ ףַא

 -ַאק רעד רעדייא ,םיא טלעפַאב ןַאטיּפַאק רעד סָאװ סיוא טגלָאפ סָאװ ,רענלעז רעד

 ,למיה םַאב ןטעב ןכַאנָאמ יד זַא ,טימרעד ןיימ ךיא .טלעפַאב סָאװ ,עפוג ןַאטיּפ

 סיוא ןריפ רעטיר רימ רָאנ ,דרע רעד רַאּפ סטוג ,ןדירפ ןוא ור רעצנַאג רעייז טימ

 סמערָא ערעזדנוא ןופ ךעיוק םעד טימ סע ןקידייטרַאפ רימ ןוא ןטעב ייז סָאװ סָאד

 ןרעטנוא רָאנ ,ךַאד ַא רעטנוא טשינ ,ןדרעוװש ערעזדנוא ןופ ףרַאש רעד טימ ןוא

 םוא ןלַארטש-ןוז ןגָארטרעביא םוצ טשינ יד רַאפ טערבליצ א יװ ,למיה םענעּפָא

 םיכילעש יד םורעד ןענַײז רימ .רעטניוו םוא טסערפ עקיכעטש יד רַאפ ןוא רעמוז|

 רעד ףַא טריפעגסיוא טרעוו ייז טימ סָאװ ,סמערָא יד ןוא דרע רעד ףַא טָאג ןופ
 | | - ,טייקיטכערעג ןַײז דרע

 ,ןדנוברַאפ ריא טימ ןוא רעהעג ריא וצ סָאװ ץלַא ןוא עמָאכלימ יו ױזַא ןוא

 זַא ,ןעננורדעג ןופרעד זיא ,ימ טימ ןוא טעּפמיא טימ ,םייווש טימ טריפענ טרעוו

 יו טעברַא רעמ ךַאס ַא קעפָאס םוש ןָא ןבָאה ,ףורַאב רעייז זיא עמַאכלימ סָאװ יד

 יד ןופ טַײז רעד ףַא ןלעטש ךיז לָאז רע ןדירפ ןיא ןוא ור ןיא טָאג ןטעב סָאװ יד

 ַא זא ,ןגָאז וצ ןַײא טינ עליפַא רימ טלַאפ סע ןוא ,ןגָאז וצ טינ ןיימ ךיא .עכַאװש

 -ָאמ רענעסַאלשעגנַײא רעד יו עגַאל רעטונ ַאזַא ןיא ךיז טניפעג רעטיר-רעדנַאװ

 ךַאס ַא זיא סָאד זַא ,רעטַאמ םענענייא ןַײמ טיול ,זיולב ןופרעד גנירד ךיא ,ךַאנ

 רענעכַארבעצ ,רעטנלע ,רעקיטשרָאד ןוא רעקירעגנוה ןוא רעקיטסעל ןוא רערעווש

 -רעדנַאוװ עקילָאמַא יד זַא ,טינ קעפָאס ןייק רָאנ זיא'ס םורָאװ ,רעטקיזַײלרַאפ ןוא

 ביוא ןוא ,ןבעל רעייז ןופ ףיױלרַאפ ןיא טַאהעג ןטונימ ערעווש ךַאס א ןבָאה רעטיר

 טגעמ ,םערָא ןקרַאטש רעייז קנַאד ַא רעשרעה ןרעוו וצ ןזיווַאב ןבָאה ערעייז ?ייט

 ןוא .סייווש ןוא טולב סעזָאד עשביה טסָאקעג ייז טָאה סָאד זַא ,ןביילג רימ ריא

 -יק טאהעג טסעוװעג ,ןניטשעגפיורַא עגיירדַאמ רעד וצ ןענַיז סָאװ יד טשינ ןטלָאװ

 -ענ טסעוועג ייז ןטלָאװ ,ןפלָאהענסױרַא ייז ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ןוא רעכַאמפעש

 | .ןעגנונעפָאה ערעייז ןיא טשיוטנַא ןוא ןרעגַאב ערעייז ןיא טרַאנענ ןבילב

 ףימ רָאנ --- ,טרעפטנעענּפָא רילַאװַאק רעד טָאה -- ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ---

 טמוק רעטיר-רעדנַאװ יד סָאװ סָאד ,ןכַאז ערעדנַא ךַאס ַא ןשיװצ ,טשינ טלעפעגי

 ַא ןריפרַאפ ֹוצ טייהננעלעג ַא ייז ךיז טפערט סע ןעוו ,ןעניז ןפַא טשינ לָאמנייק

 "רַאפ וצ ןבעל סָאד םיא ןיא עריומ ןבָאה ייז סָאװ ,?גנַארעג ןשילַאקיזיר ןוא ןסיורנ

 ןיא ןָאט וצ וועיוכעמ סָאד זיא שטנעמ רעדעי יוװ ,טָאנ וצ ןבענוצרעביא ךיז ,ןריל

 רעפייא ַאזַא טימ ןוא ,ןעמַאד ערעייז וצ רעביא ךיז ייז ןביג רעכיג ;ענָאקַאס ַאזַא

 חנצעג טימ סע טקעמש רימ סָאװ ,ךַאז ַא .ןעוועגנ טָאנ ןטלָאװ ייז יו טייקמורפ ןוא

 | .טסניד
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 -עב סע ןעק שרעדנַא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רַאה ןַײמ --

 טלָאװ סָאװ רעטיר-רעדנַאװ רענעי ןעגנַאנַאב טלָאװ דניז ַא ןוא ,ןַײז טשינ ןפיומוש

 -רעדנַאװ םעד ַאב אזַא נענימ ַא ,טריפעגנַײא ױזַא ןיוש זיא סע .ןוטענ טשינ סע

 ךיז טיירג רע סייעב עמַאד יד ןניוא יד רַאפ טָאה רעטיר רעד ןעוו זַא ,םוטרעטיר

 ,טבילרַאפ ןוא טרַאצ ױזַא ריא וצ ףױא ייז רע טבייה ,טייקשידלעה רעסיורג ַא וצ

 -ירעלעטשנַײא רעד ןיא ףליה ןוא ץוש ןטעבעג ןגיוא יד טימ ריא ַאב טלָאװ רע יו
 וצ ועיוכעמ רע זיא ,טשינ םיא טרעה רענייק עליפַא ןוא .ףיירגנָא ןופ טונימ רעש

 ןצנַאג ןטימ ריא וצ רעביא ךיז רע טינ ייז טימ ןוא ,ךיז רַאפ רעטרעוו עכעלטע ןגָאז

 ףרַאד ןעמ ןוא .עטכישעג רעד ןיא ןליּפשַײב ךַאס ַא רימ ןבָאה ןופרעד ןוא ,ןצרַאה

 ייז טבַײלב סע םורָאװ ,טָאג וצ רעביא טשינ ךיז ןביג ייז זַא ,ןעננירד טשינ ןופרעד

 - .טעברַא רעד סייעב טרָא ןוא טַײצ ףיורעד

 . ךָאנ ךיא ןיב -- ,טרעפטנעעג רילַאװַאק רעד טָאה -- ןגעו טסעד ןופ --

 רעטיר ייווצ ןעוו זַא ,טנעיילעג טסעוועג לָאמ ךַאס א בָאה ךיא םורָאװ ,קעפאס ןיא

 ךיז טדניצ ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא ,ןוא רעטרעוו טימ ךיז ןשיווצ ךיז ןעּפעשטרַאפ

 ,נעו קיטש ַא ּפִא ןפיול ןוא דרעפ יד סיוא ייז ןעוועריק ,סעַאק רעד ןָא ייז ןיא

 טעּפמיא ןצנַאג םעד טימ ןפיול ךיז ןזָאל ןוא םוא רעדיוו ךיז ייז ןעיירד ךָאנרעד

 וצ קנַאדעג ןיא רעביא ךיז ייז ןביג ןפיול םעד ןטימניא ןוא ןטייווצ ןגעקַא רענייא

 ןפא טלַאפ רענייא ןַא ,זיא שינעגעגַאב רעד ןופ ףָאס רעד ןוא ,ןעמַאד ערעייז

 ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד ףא זיּפש סנטייווצ םעד טימ רעטרעכעלעגכרוד ַא ןקור סדרעפ

 ןוא סעינמערטס יד טרילרַאפ רע סעמכַאמ ,טקעזינעג ךיוא טרעוו רעטייווצ רעד

 ,דרעפ םענופ ןלַאפּפָארַא םורָא ױזַא זומ רע ןוא עווירג רעד ַאב ןָא טשינ ךיז טלַאה

 וצ ןבענוצרעביא ךיז טַאהעג טַײצ רעטיוט רעד סָאד טָאה ןעוו טשינ סייוו ךיא ןוא

 סייעב טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד רע טלָאװ רעכַײלג .טעּפמיא םעד ןטימניא טָאנ

 ןיא רע סָאװ ףיורעד טצונרַאֿפ ,עמַאד ןַײז ךיז ןבענרעביא ּףֵא טצונעג ןפיול םעד

 ריא עמַאד ַא רעטיר עֶלַא טשינ ןבָאה ,ןיימ ךיא יז ,טַארפיב .טסירק סלַא וועיוכעמ

 .טבילרַאפ ןענַײז עלַא טינ סעמכַאמ ,ןבענוצרעביא ךיז |

 זַא ,ךַײא גָאז ךיא -- ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה -- ןַײז טשינ ןעק סָאד ---

 טולב ןיא ייז ַאב זיא סע סעמבַאמ ,עמַאד ַא ןָא רעטיר-רעדנַאװ ַא ןַײז טשינ ןעק סע

 ,ןרעטש ןבָאה לָאז ?מיה רעד ךעלריטַאנ זיא'ס יו ,טבילרַאפ ןַײז וצ ךעלריטַאנ ןוא

 ַא רעטיר-רעדנאו א טימ עטכישעג ןייא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא

 ףַא טקוקעג ןעמ טלָאװ ,טבילרַאפ טשינ זיא רע סָאװ טימרעד ןיוש .ןטבילרַאפ טשינ

 ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ,רעזמַאמ ַא רַאפ ,רעטיר ןקיטכיר טשינ ַא ףַא יו םיא

 יו ,טױלּפ ןרעביא רָאנ ,ריט רעד ךרוד טשינ םוטרעטיר םענופ גנוטסעפ רעד ןיא

 .וענַאג ַא

 רעד בוא ,רימ ךיז טכַאד --- ,טגָאזעג רילַאװַאק רעד טָאה -- ךָאד ןוא --
 ןופ רעדורב רעד ,רָאַאלַאג ןָאד זַא ,טנעיילעג ןבָאה וצ ץעגרע ,טשינ ךימ טרַאנ ןרָאקיז

 עטמיטשַאב ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה ,אלוַאג ןופ סידַאמַא ןקיטכעמ םעד
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 -ענ טשינ םיא ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,ןבענרעביא ןענעק ךיז רע לָאז ריא סָאװ ,עמַאד

 .רעטיר רעטמירַאב ןוא רעשידלעה רעייז ַא רע זיא ןעוועג ןוא טלסַאּפ

 | :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד םיא טָאה ףיורעד

 ,סייוו ךיא ןעוו טארפיב ,רעמוז ןייק טשינ טכַאמ בלַאוװש ןייא ,רַאה ןיַימ ---

 ביל סָאװ ,טדערענּפָא ןיוש .טבילרַאפ קרַאטש ןעוועג רעטיר רעד זיא םייהענ ןיא זַא

 ,םענייא אזַא ַאב ןעוועג ךעלריטַאנ ץנַאנ זיא ,ןלעפענ סָאװ סעווייקענ עלַא ןבָאה

 סע ןיא ,ןעמעלַא ךָאנ רָאנ ,רענייא טימ ןדניבראפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ

 -נרַאה רעד רַאפ טכַאמעג רע טָאה יז סָאװ ,ענייא רָאנ רע טָאה טאהעג זַא ,ןזיוורעד

 ןוא טפָא רעייז ןבענענרעביא םייחעג ןיא ךיז רע טָאה ריא ןוא ןצרַאה ןַײז ןופ עט

 . .רעטיר ןעמייהעג ַא רַאפ ךיז רע טָאה ןטלַאהעג סעמכַאמ ,קרַאטש
 --- ,טבילרַאפ ןַײז ֹוצ זיא רעטיר ןדעי ןופ עוועט רעד ןיא ביוא ,ױזַא ביוא ---

 -רַאפ זיא טייקידענעג רעַײא זַא ,ןעמענָא ךָאד ןעמ ןעק ,טגָאזעג רילַאװַאק רעד טָאה

 טשינ ךיז טלַאה טייקידענעג רעַײא ביוא ןוא ,ףורַאב םוצ רעהעג סָאד לַײוװ ,טביל

 סָאװ טכער םעד טימ ,ךַײא ךיא טעב ,רָאַאלַאנ ןָאד יו רעטיר ןעמייהעגנ ןייק ראפ

 םענעגייא ןַײמ ןיא ןוא עסורװַאכ רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ םעניא ,רימ םענ ךיא

 רעַײא ןופ טייקנייש יד ןוא ?טיט םעד ,םייח יד ,ןעמָאנ םעד ןגָאז זדנוא ,ןעמָאנ

 טרעוו ןוא טבילעג זיא יז זַא ,ןסייוו עֶלַא סָאװ ךעלקילנ ןליפ ךיז טעוװ יז ןוא ,עמַאד

 | .ןַײז וצ סיוא טעז טייקידענעג רעַײא יו רעטיר אזַא ןופ טנידעג

 :טנָאזעג ןוא ןָאטעג ץפיז ןפיט ַא טָאכיק ןָאד טָאה ָאד

 -עג סע רעדַָא סע טלעפעגנ יצ ןרעכיזרַאפ ןענעק טשינ ךַײא לעוװ ךיא ---

 רָאנ ךַײא ןעק ךיא ,ריא ןיד ךיא זַא ,ןסיוו ןלָאז עלַא עניוס ןסיז ןַײמ טשינ טלעפ
 זיא ןעמָאנ ריא זַא ,(ךעלפעה ױזַא ךימ טעב ןעמ סָאװ ףיורעד רעּפטנע ןַא יוװ) ןגָאז
 ןיא לטיט ריא זַא ,ַאשטנַאמ ַאל ןיא ףרָאד ַא ,ָאסָאבָאט זיא םייה ריא ןוא אעניצלוד

 זיא טייקנייש ריא .ןרעשרעה ןוא ןניניק ךיוא זיא יז םורָאװ ,ןסעצנירּפ סנטסקינייוו

 טייקנייש ןופ ןטובירטַא עטכַאדעגסיוא ןוא עכעלנעמוא עלַא םורָאװ ,ךעלשטנעמרעביא

 רָאה עריא .רָאוו ַא ריא ןיא ןרעוו ,ןעמַאד ערעייז ייז טימ ןעקניײשַאב ןטעָאּפ יד סָאוװו

 עריא ,סגניוב עשלמיה ןעמערב עריא ,רעדלעפ-טועזילע ןרעטש ריא ,דלָאג ןענַײז
 רעטסַאבלַא ,ןייצ עריא לרעּפ ,ןלַארָאק ןּפיל עריא ,ןזיור ןקַאב עריא ,ןענוז ןניוא

 ייש טײקסַײװ ריא ,טנעה עריא ןייבנפלע ,טסורב ריא ןייטשלמרימ ,זדלַאה ריא

 ,גיוא ןכעלשטנעמ םעד ןופ טלעטשרַאפ טָאה טייקידנעטשנָא יד סָאװ ןלייט יד ןוא

 ןעק גנוצַאש ענעטלַאהַאב זַא ,ענױזַא ,ןכער ךיא יו ןוא ייטשרַאפ ךיא יװ ,ןענַײז

 .ןכיײלנרַאֿפ טשינ ןוא ןטלַאה רעַײט רָאנ ייז

 -- ,ןסיוו ןלעוװו רימ ןטלָאװ ןעמַאנןעילימַאפ ןוא סעכִיי ריא ,םַאטש ריא ---

 .ָארלַאװיװ ןפורעגנָא ךיז טָאה

 :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד

  ןוא סענָאיּפיקסע ןוא סויַאנ ,סויצרוק עשימיור עטלַא יד ןופ טשינ זיא יז ---

 -:ָאמ רענַאלַאטַאק יד ןופ טינ ,סאניסרוא ןוא סַָאנָאלַָאק עקיטַײצנַײה יד ןופ טשינ

 -יוװו ןוא סָאילעבער רעיסנעלַאװ יד ןופ טשינ עדַאװַא ןוא סענעסעווקער ןוא סַארַאק
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 ,סַאילערָאק ,סיטרעבַאקָאר ,סָאצונ ,סעסקָאפַאלַאּפ רענַאנַארַא יד ןופ ,סָאװָאנַאיל

 -נעלַא עשיזעגוטרָאּפ יד ןופ טשינ ,סַאערונ ןוא סעסָאפ ,סַאערוא ,סענָאגַאלַא ,סַאנול

 .ַאשטנַאמ 85 ןופ רעסָאבָאט יד ןופ רעבָא זיא יז ;סעסענעמ ןוא סַאילַאּפ ,סָארטסַאק

 עטסנטכיולרעד יד רַאפ בייהנא ןַא ןכַאמ ןעק ,רעקיטַײצנַײה ַא שטָאכ ,םַאטש ריא

 ,ןרעפטנע טשינ ףיורעד רימ ןעמ לָאז ןוא .סעריוד עקידנעמוק יד ןופ סעילימַאפ

 ייפָארט ןרעטווא ןבירשענפיוא טָאה ָאניוורעס סָאװ ,רעטרעוו יד טימ טינ ביוא

 :רעצנַאּפ סָאדנַאלרָא ןופ

 ,ןטסער ןופ ייז טריר טשינ

 ןטסעמרַאֿפ ךיז ןעק סע טינ לַײװ

 .רעטסעב רעד ןענַאדלַאר טימ

 רעד טָאה -- (*רעניפָאשטַאק רעדערַאל יד ןופ זיא םַאטש ןַײמ שטָאכ ---

 אב טַײז ןלעטשקעװַא םיא ןנעוורעד טשינ ךימ ךיא לעװ -- ,טרעפטנעעג רילַאװַאק

 זיא ,טנַאזענ סעמע םעד שטָאכ ,אשטנַאמ אל ןופ ָאסָאבָאט םַאטש םעד טימ טַײז

 .ןעננאגרעד טשינ ןרעיוא עניימ וצ ןעמָאנ-ןעילימַאפ ַאזַא

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעגּפָא טָאה -- !ןעגנַאגרעד טשינ טסייה יו ---

 עליפַא רעכעטסַאּפ יד ןוא סעומש םוצ טרעהענוצ ךיז ןבָאה ערעדנַא עלַא

 -נַאס ןייא ,ןעניז םַאב טשינ ל?יפוצ זיא טָאכיק ןָאד רעזדנוא זַא ,טנעקרעד ןבָאה

 םורָאװ ,קיטכיר זיא ,טגָאז רַאה ןַײז סָאװ ץלַא זַא ,טכארטעג טָאה רָאנ ַאצנַאּפ ָאשט

 יצ טכַארטעגדטניא רָאנ טָאה רע .ןריובעג ןופ םיא ןעק ןוא זיא רע רעוו טסייוו רעי

 ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד רענייש רעד ןגעוו טלייצרעד רע סָאװ ןביולג םיא רע לָאז

 "נירּפ ַאזַא ןופ טשינ ןוא ןעמָאנ ַאזַא ןופ טרעהעג טשינ רע טָאה טציא זיב סעמכַאמ

 יי .ָאסָאבָאט ןופ טנָאנ ױזַא טניוװ רע שטָאכ ,ןסעצ
 טלאּפש ַא ןיא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,סעומש םעד ןטימניא יז ןבָאה ןטלַאהעג

 ןופ ךעלצלעּפ ןיא עלַא ,רעכעטסַאּפ קיצנַאװצ ןופ ענכַאמ א נרעב ייווצ ןשיווצ

 ףיז טָאה טנָאנ רעד ןופ סָאװ ,ןדנַאלריג טימ טצנַארקַאב ןוא טנאװעג ןצרַאוש

 ערעייז סקעז .ןסערּפיצ ןופ לייט ןוא רעטעלבנסיט ןופ ןענַײז לייט זַא ןזיועגסױרַא

 רענייא ןוא .ןטעקוב ןוא ןעמולב ײלרעלַא טימ טקעדַאב ,עטימ ַא ןגָארטעג ןבָאה

 ;ןפורעגנָא ךיז טָאה ,ןעזרעד ייז טָאה רע זַא ,רעכעטסַאּפ יד ןופ

 םענעי סנסופוצ ןוא ָאמָאטסָאסירג םענעברָאטשעג םעד ייז ןנָארט סָאד ---

 ,ןבָארגַאב ןסייהענ ךיז רע טָאה נרַאב

 טָאה ןעפ ןעוו ןעמוקענוצ ןענַײז ןוא רעלענש ןייג ןעמונעג רעבירעד ןבָאה ייז

 עפרַאש טימ ,ערעייז ריפ ןוא דרע רעד ףַא עטימ יד טלעטשעגקעװַא טַאהעג ןיוש

 ןבָאה ייז .זדלעפ ןטרַאה ַא ןופ טַײז רעד ַאב רעווייק םעד טקַאהעג ןבָאה ,סעקריק

 יד טימ םענייניא ,טָאכיק ןָאד ןוא ךעלפעה רעייז ערעדנַא יד ענייא ןעמונענפיוא

 ףַא ייז ןבָאה ןעזענ ןוא עטימ יד ןקוקַאב טלעטשעגנקעװַא ךיז ןבָאה ,ענעמוקעגוצ

 .עקירעמַא ןייק רעטרעדנַאװעגסיוא ןַא -- רעניפָאשטַאק (!}



 .רעדײלק-ךעטסַאּפ ןיא קיסַײרד רֶאי ַא ןופ סעמ ַא ,ןעמולב טימ ןטקעדַאב ַא ,ריא

 ןוא םינָאּפ ןייש ַא טַאהעג רע טָאה ןבעל םַאב זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא טייהרעטיוט

 ןוא רעכיב עכעלטע עטימ רעד ףַא ןגילעג ןענַײז םיא םורַא .טלַאטשעג עקנַאלש ַא
 ןוא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ יד ַײס ןוא .עטכַאמרַאפ ןוא ענעּפָא ,ןריּפַאּפ ךַאס ַא

 ַא ןטלַאהעגנָא ןבָאה ,רעווייק םעד ןבָארגעג ןבָאה סָאװ יד ַײס ןוא ףיורעד טקוקעג

 ךיז טָאה ,סעמ םעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא זיב ,ןגַײוװש ןכעלרעדנוװ

 :ןטייוװצ ַא וצ ןפורעננָא

 -ירג סָאװ ,טרָא סָאד קיטכיר סע זיא יצ ,ָאיסָארבמַא ,ןַײא טוג ךיז טקוק --|

 סָאװ ןגלָאפסיוא ךעלטקניּפ ױזַא לָאז ןעמ טסליוו וד ביוא ,טנָאזעג טָאה עמָאטסַאס

 | .עָאװַאצ ןַײז ןיא טגנָאזעגנָא טָאה רע

 רימ טָאה לא - ךַאס ַא -- ,טרעפטנעעג ָאיסָארבמַא טָאה -- סע ןזיא סָאד --
 טָאה ,ָאד .קילגמוא ןַײז ןופ עטכישענ יד טלייצרעד טנַײרפ רעכעלקילנמוא ןַײמ ָאד

 -שטנעמ םענופ עניוס-טיוט םענעי ןעזרעד לָאט ןטשרע םוצ רע טָאה ,טגָאזעג רימ רע

 יו ךעלטנרָא ױזַא טכַארבענסױרַא סעװָאשכַאמ ענַײז רע טָאה אד ןוא ןימ ןכעל

 -ענּפָא ןוא טגָאזענּפָא לָאמ עטצעל סָאד עלעסרַאמ םיא טָאה ָאד ןוא ,טבילרַאפ

 ,ןבעל טנלע ןַײז ןופ עידעגַארט רעד וצ טכאמעג ףָאס ַא טָאה סָאד סָאװ ,ןפיוטש

 רע סָאװ ,ּפעלק עֶלַא יד ןופ קנעדנָא ןיא ,םיא ןעמ לָאז ,טלָאװעג רע טָאה ,ָאד ןוא
 -רַאפ רעקיביײא רעד ןופ םירעדענ יד ןיא ןטלַאהַאב ,ל?ריוג ןַײז ןופ ןעמוקַאב טָאה

 | .טייקנסעג

 טָאה ןוא ןרילַאװַאק יד וצ ןוא ןטָאכיק ןָאד ֹוצ ךיז רע טָאה טדנעוועג ןֹוא

 י | | :טדערעג רעטייוז

 -כרַאֿפ ענױזַא טימ םיא הַא טקוק ריא סָאװ ,ןרַאה ענַײמ ,ףוג רעד טָא -- |
 -נַײרַא ןירעֶד טָאה ?מיה רעד סָאװ ,ץרַאה ַא טיחענפיוא ךיז ןיא טָאה ,ןגיוא עקיט
 ,ָאמָאטַאסָאטירג ןופ ףוג רעד זיא סָאד .סערציוא ענַײז ןופ ?ייט עקילָאצמוא ַא ןבעגעג

 ,טייקכעלפעה ןַײז טימ רענייא ,טײקכַײרטסַײנ ןַײז טימ קיצנייא ןעוועג זיא סאו

 א ןֶא קיטכערּפ ,טפאשטניירפ ןַײז טימ שילרעטסיוא ,טייקנַײפ ןַײז טימ טצעל זיב

 רעד ןעמעלא םעד וצ ןוא טײקנברָאדרַאפ ןָא ךעליירפ ,לעטשנָא ןָא טסנרע ,סָאמ

 -קיכנמוא טניימ סָאװ ץלַא ןיא ןכַײלג ןָא ןוא ןַײז טוג טניימ סָאװ ץלַא וצ רעטשרע

 טָאה טרעטעגרַאפ ,טסַאהעג רע זיא ןעווענ ןוא קרַאטש רע טָאה טבילעג ,ןַײז ךעל

 ךעלננירדוצ ,עויכ רעדל ַא וצ רע טָאה ןטעבעג ,ןסױטשרַאפ רע זיא ןעוועג ןוא רע

 -עג ,רעבדימ רעד ןיא ןנירשעג ,טניוו ןכָאנ ךיז טגָאיעג ,ןייטשלמרימ ַא וצ ןעוועג

 ןַײז ןטימניא ןרעוו וצ ןטשער עטיוט ןעמוקַאב ןיול סלַא ןוא קנַאדמוא םעד טניד

 ,ןקיבײרַאֿפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,עקשוטסַאּפ ַא ןופ ןטקַאהענּפָא ןַא ,געווסנבעל

 יד ןזיוואב ןמלָאװ סָאד יוװ ,ןשטנעמ יד ןופ שינעכעדעג םעניא ןבַײלב ןבעל לָאז יז

 -בָאנ ןענערברַאפ ייז לָאז ךיא ןָא טינ רימ טנָאז רע ןעוו ,ָאד טעז ריא סָאװ ,ןריּפַאּפ
 | | .דרע רעד ןבעגעגרעביא ןרעוו טעוװ ףונ ןַײז יו םעד

 --- ןפורעגנָא ךיז ָאדלאװיװ טָאה --- ייז טימ ןיײנַאב ךַײא טליוו ריא ןוא ---

 טכער טשינ זיא סע םוראוװו .עפונ רַאה רעייז יו רעמאזיורג ןוא רעגנערטש ךָאנ
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 ןיא גָאזרַאפ ןַײז סָאװ ,םענייא ַאזַא ןופ ןליוו םעד ןגלָאפוצסיױא קיטכיר טשינ ןוא

 -עצ סוטסוגיוא ןופ ןעוועג טכָאװ גולק טשינ ןוא .ךערעד ןקידלכייס ןדעי רעסיוא

 טָאה ַאוטנַאמ ןופ ןַאמ רעכעלטעג רעד סָאװ ןריפוצסיוא םיקסַאמ זיא רע ןעוו רַאז

 רעביא ןיוש טיג ריא ביוא ,ָאיסָארבמַא רַאה ,ריא ןוא .עָאװַאצ ןַײז ןיא טגָאזעגנָא
 רעד ןטפירש ענַײז ןכעגרעביא טשינ טליוו ,דרע רעד טנַײרפ רעַײא ןופ ףֹוג םעד

 טשינ ןיא סע ןוא ,זעטקידיײלַאב ַא יו ןלױפַאב טָאה רע םורָאװ ,טייקנסעגרַאפ

 לֶאז ןוא ןריּפַאּפ יד ןבעל ייז טזָאל רעסעב .רַאנ ַא יו ןנלָאפסיוא טלָאז ריא טכער

 ליּפשַײב א רַאפ ןעניד ןוא סעשיר סעלעסרַאמ ןבַײלברַאֿפ קידנעטש ףַא ייז ןיא

 -ןַײרַא טשינ ןטיה ךיז ןלָאז ייז ןטַײצ עקידנעמוק יד ןיא ןבעל ןלעוו סָאוװ יד

 -וקעג רעהַא ןענַײז רימ סָאװ עלַא יד ןוא ךיא םורָאװ .ןטנורנּפָא יד ןיא ןלַאפוצ

 ,טנַײרפ ןטלפייווצרַאפ ןוא ןטבילרַאפ רעַײא ןופ עטכישעג יד ןיוש רימ ןסייוו ,ןעמ

 רַאפ טָאה רע סָאװ ןוא ,טיוט ןַײז ןופ עביס יד ןּוא טפַאשטנַײרפ רעַײא ךיוא ןוא

 יו ןעז ריא ןופ ןעק ןעמ סָאװ ,עטכישעג עכעלרעױדַאב ַא .טנָאזעגנָא טיוט ןַײז

 וצ יורטוצ ןַײז ,עביל סָאמָאטסַאסירנ ,סעשיר סעלעסרַאמ ןעוװעג זיא סע סיורג

 טלַאהּפָא ןָא ןגָאי ךיז ןזָאל סָאװ יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ ןוא טפַאשטנַײרפ רעיא

 .ןגיוא יד רַאפ ייז טיירּפש עביל עשירעמרעווש יד סָאװ ,געוו םעד רעביא

 ָאד זַא ןוא טיוט סָאמַאטסָאסירג ןופ טסנוװורעד ךיז רימ ןבָאה טנוװַא ןטכענ ,

 -ַּמִא רימ ןבָאה דיילטימ ןוא ריגַײנ םיוא ןוא ,ערוווק וצ ןעגנערב םיא ןעמ ףרַאד
 -ייא יד טימ ןעז ןייג ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא עיסענ רעכַײלג רעזדנוא ןופ טכייוועג

 .טרעהעג סָאד ןבָאה רימ ןעוו ןָאטעג ייוו ױזַא טָאה זדנוא סָאװ סָאד ןגיוא ענענ

 ןדנוא ןיא ךיז טָאה סָאװ רעגַאב םעד רַאפ ןוא ליפענטימ םעד רַאפ ןיול סלַא ןוא

 -מַא רעגולק ,ָא ,ךיד רימ ןטעב ,ןענעק ןלָאז רימ ןעוו ןטכירַאפ וצ סָאד טקעוורעד
 -ַאּפ יד ןענערבראפ טשינ טסלָאז ,טַײז ןַײמ ןופ ךיד ךיא טעב ,סלַאפנלַא ,ָאיסָארב

 : .ןעמענטימ ןזָאל ךימ ערעייז ?ייט ןוא ןריּפ

 טנַאה יד טָאה ןוא רעפטנע סכעטסַאּפ םעד הַא רע טָאה טרַאװעג טשינ ןוא

 רעד וצ רעטנענ םיא ןענַײז סָאװ ,ןריּפַאּפ יד ןופ ןעמונעגנ ןוא טקערטשעגסיוא

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה ָאיסָארבמַא יו ןוא .ןעוועג טנַאה
 ןבַײלברַאפ טלָאז ריא ןַײז םיקסַאמ ךיא לעװ ,רַאה ןַײמ ,טייקכעלפעה סיוא ---

 -דַאפ יד לע ךיא זַא ,טנכער ריא ביוא רָאנ ,ןעמונעג ןיוש טָאה ריא סָאװ יד טימ

 .גננונעבער עשלַאפ ַא סע זיא ,ןענערברַאפ טשינ ענעבילב

 טָאה רע ןוא ךיז טבַײרש ןריּפַאּפ יד ןיא סָאװ ןעז טלָאװעגנ טָאה ָאדלַאוװיװ

 ."גנַאזעג טלפייווצרַאפ , :?טיט סּכַא טָאה סָאד זַא ,רע טָאה ןעזענ ןוא טנפעעצ ייז

 / ?ּפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ָאיסָארבמַא סָאד טָאה טרעהעג
 ןוא .ןבירשעגנַא טָאה רעכעלקילנמוא רעד סָאװ ,עטצעל סָאד זיא סָאד ---

 טנעייל ,טריפרעד םיא טָאה קילגמוא ןַײז טַײװ יו ,רַאה ןַײמ ,ןעז טלָאז ריא יידעק

 ךָאנ זיא רעווייק םעד ןבָארנסיױא טעװ ןעמ זיב םורָאװ ,ןרעה ןלָאז עלַא זַא ױזַא סע

 ,טַײצ גונעג ןַארַאפ

 .טנַאזעג ַאדלַאװיװ טָאה -- ןָאט סע ךיא לעװ ןרעג רעייז --
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 ןבָאה ,גנַאלרַאפ ןבלעז םעד טָאהעג ןבָאה עקידנעייטש םורָא עלַא יו יױזַא ןוא

 סָאװ לָאק ןרָאלק א טימ טנעיילעג טָאה רע ןוא םיא םורַא טלעטשענמורַא ךיז ייז

 :ןבירשענ ךיז טָאה טרָאד

 לטיּפַאק רעטנצרעפ

 ךעטסַאּפ םענעברַאטשרַאפ םעד ןופ דיל עטלפייוצרַאפ טָאד טמוק סע זו
 .ןעגנוריסַאּפ עטכירעגמוא ךָאנ ןוא

 ָאמָאטסָאסירג ךעטסַאּפ םעד ןופ גנַאזעג םָאד

 לָאז ןיינמוא זַא ,רעזכַא ,ןיוש טסליוװ ןד ביוא

 סורג ַא קלאפ וצ קלאפ ןופ ןוא ךַארּפש וצ ךַארּפש ןופ

 ,ןעמורב סָאד טפַארק רעיור ןַײד ןופ ןוא םענַײד ןרָאצ ןופ

 לָאט ןקידמענעג ןופ ףיט עמַאס ןופ ךיא לעװ

 ,טסורב רעכַאװש ןַײמ רַאֿפ ןעמענ רימ יירשעגיייוו ַא

 / .ןעמורקעצ טרָאװ ךעלגעט טעשַאּפ ןַײמ לָאז סָאװ

 ןעמוק ךעלדנע זַא ,רענַאב ןַײמ טימ ךַײלג ןוא

 ,ענַײר םיסַײמ ןוא יײװ ןַײמ טְלעו רעד רַאפ לָאז

 טרָאו ןקידעמייא ןַײמ ןופ לָאק'ס ןייגפיוא טעוװו

 טרָאּפעגפיונוצ ,ייו ןוא ןַײּפ רעמכָאנ בילוצ

 .ענַײמ םירעדעג עמירַא ,דייוועגניא רעקיטש טימ

 ,סיוא ךימ רעה ןוא רעיוא ןַײד וצ גייל טציא ןוא

 ,שיורעג םעד רַאנ ,ןשימטיר םעד ננַאלק םעד טינ ןוא

 : ,ןקיליטרַאפ שינרעטיב רעפיט טימ טמוק סָאװ

 ,רעקידנרעג טשינ שינעריפרַאפ ןופ ןנַארטענ

 .ןקיליװַאב טשינ םענַײד ןוא ריד וצ רעגַאב ןַײמ סיוא

 ,יֹוועגנ ספלָאװ םעד ןוא בייל םעד ןֹופ עדוװנ יד

 ,ןעּפיש רעקידעמייא רעד ןעננַאלשדּפוש ןופ

 ,ןגעװ יד ףֵא עקידעריומ סרעטסנַאמ ןופ .יירשעג

 יֹוזַא טקערש סָאװ ,ָארק רעד ןופ ןעקַארק סָאד
 ,ןעּפילב רעקידעלָאלעי טניוו םעד ןופ ןוא

 ,ונעקַא ןטמערוטשעצ םַאי םעד טסַײמש סָאװ

 ןגעיעג עשינערַא ףָא סקָא ןטגיזַאב ןיוש ןופ

 םורב רעד ןוא ,ןעוװער רעקידסענַאמכַארמוא ןַײז

 ,ביוט ענַאמלַא רעד ןופ רעקידסענָאמכַאר

 ביולירעיורט רעקידעגניסיעניק סעװַאכ רעד

 ,םוכט ןקידמענעג ןצנַאג ןופ רעמַאיעג רעד ןוא

 טימעג ןטקיטיײװעצ ןַײמ ןופ סיורַא טרַאּפש סָאד
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 ,טרימשעגפיונוצ גנַאלק ַאזַא םענייא ןיא

 ,ןשימ ךיו ןוא ןעלמוט ךיז םישוכ ענַײמ עלַא ןַא

 ,רימ ןיא ןרעיוה סָאװ ,ןענַײּפ עקידנליורג עלַא לֵַײװ

 .ןןסינוצסיוא ךיז יװ עַײנ ןגעװ ןכוז ַײז

 ןדמַאז יד טשיג ןלעװו ,למוטעג םעד ןופ

 ןרעה ןקירעיורט גנַאלקּפָא ָאכַאט רעטָאפ ןופ

 ,רעמייביטריבלייא יד סיטעב ןופ טשינ ךיוא ןוא

 ןדנַארןזרלעפ עכיוה רעביא ךיז ןלעװ ןטײרּפש לַײװ
 ערעװש ענַײמ ןענַײּפ ןלייה עפיט רעביא ןוא

 ,רעמוטש רעד גנוצ ןַײמ ןופ דייר עקידלדורּפש טימ

 עמורק סענערב ןוא ערעטצניפ ןלָאט רעכביא רָאנ יצ

 ,עטניוװַאב טשינ ןשטנעמ ןופ ,עטעקַאנ ןוא

 ןזַײװ טשינ ךיז לָאמנייק טזָאל ןוז יד ּוװ יצ

 ןוַײּפש ךיז ןשיביל רעבדימ ןופ ּוװ ןוא

 ;עטמיוצעגמוא סעַײכ יד גנערדעג ןקיטפיג ןיא

 ןכיײה עטלַאק ןוא עטסיוװ ענעי ףַא לַײװ רַאנ

 ןכייחגרעד ךָאד רעקירעזייה גנַאלקּפָא טעוו

 ,עטייווצ ןייק ךיז וצ טָאה סָאװ טפַארק טימ

 ,םענַײמ לוַאמ ןצרוק ןופ סוכז ןיא רע טעוװ

 .רעטיירב רעד טלעװ רעביא ןנַארט דיז

 ,טכַאדרַאפ ןוא ,שטנעמ םעד עניס יד טעגרַאה סע

 ררע רעד וצ םוא טפרַאװ ,שלַאפ יצ קיטכיר יצ

 .קיִלג ףֵא ןפַאה סָאד ןוא עביל יד ןוא דלודעג יד

 ,טכַאמ סטכוזרעפייא רעד זיא רעכעלטיוט ךָאנ

 טרעצרַאפ ןוא שטנעמ םעד טרעטישרעד גנודייש יד

 ,טקירדרעד ןסעגרַאפ ןרעו וצ עריומ זיולב ןוא

 .טגיל רעקידלריוג ןעמעלַא םעד ןיא טיוט לַײוװ

 - !רעדנּוװ רעד זיא סע סיורג יו -- ןבעל ךיא ,ךיא רָאנ

 ,ןטכַאדרַאפ ןיא ןוא טוָאלרַאפ ,טכוזרעפייא ןיא

 .ןדנוצעצ רימ טָאה סָאװ רענעי ןופ ןסעגרַאפ

 ןטָארעג טשינ רימ זיא ןענַײּפ יד ןשיווצ ןוא

 ןטָאש ןיא שטָאכ לָאמַא גנונעפַאה ןַײמ ןעז וצ

 -- רעגַאב םעד שועי ןיא ןיוש בָאה ךיא טינ ןוא

 ,ךימ רעּפמַא ךיא טינ ןוא ןיוש יז ךוז ךיא טינ לַײװ

 .רעוש ךיא ריא ןָא ןַײז קיביײא הַא ,טרעקרַאּפ

 טכוזרַאפ ןעו עריומ ןוא גנונעּפָאה ןעד טָאה יצ
 ?רנאנאב ןייג וצ געװ ןבלעז ןוא ןייא ןיא

 .?טנּפָאװַאב טמוק עריומ ןעװו ךיז ןקערש רעכַײלג יצ
 טכוזרעפייא יד רימ רַאפ טייטש סע ןעװ ךיא ףרַאד יצ
 דנַארב ןקידנּוװ ןופ ןעװ ,ןכַאמרַאפ ןגיוא יד

 ?ןפָארטעג ץרַאה ןיא רימ טָאה יז יװ עז ךיא
 ןפֶא ןריט ענַײז טינ ןעד סע טלַאה רעװ
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 טקעלּפטנַא יוזַא טייטש סע ןעוו ,דַאשכ םעד רַאפ

 -- ערָאג ןטכַאדרַאפ ןוא גנוטכַארַאפ םיא רַאפ

 ,ערָאװ ןענַײז ןרָאװעגנ - ןגנולדנַאװרַאפ ערעטיב ,ָא

 ?טקעטשרַאפ טניל רעקעש םעד ןיא סעמע רענייר ןוא

 !טדנעלרַאפ ךימ ,ןענַאריט ,עביל רעד ןופ סעכלַאמ ןיא

 ,טנעה יד רימ ,טכוזרעפייא ,ןזַײא ןיא דימש ,ָא

 ,קירטש ןטײרדעג ַא רימ גנוטכַארַאפ ביג

 ןקידסעשיר ןכַאצינ טימ ןרימ וצ ייוװ ,רָאנ

 .טקיטשרעד דַײל ןוא ןַײּפ יד רערעַײא קנעדנא

 ןנָארט טשינ ריד לָאז טיוט ןַײמ יידעק ןוא ;ברַאטש ךיא

 ,ןבעל ןַײמ טָאה סע ןנַארטעגנ טשינ יװ ,ערוסב עטונ ןייק

 :קנַאדעג ןַײמ ַאב ןבַײלב ךיא ?עװ טנשקַארַאפ

 ,ןגָאז ךיא לעװ ,ןטסקרַאטש םוצ טביפ סע רעװ זיא גולק זַא

 ןבעגרעטנוא ךיז טכוז סָאװ ,ץרַאה סָאד ַײרפ ןוא

 .גנַארד סעביל רעד ןופ ײנַאריט רעטְלַא רעד

 גנַאל ןבעל ןפַא זיא ,עניוס ןַײמ ַאב זַא ,ןגָאז לעוו'כ

 ,ןייש עמאשענ ריא ךיוא ,טלַאטשעג ריא יו

 טפַארק זיא טכערעג ןוא קיטכערעג זיא עביל זַא

 ,טפַאשרַאפ יז סָאװ ,עזייב סָאד ץלַא טימ

 .ןייֵלַא ךיא ןיב ןסעגרַאפ ריא ןיא קידלוש זַא

 ףיילש ןפַײטש ןוא קנַאדעג םעד טימ ,יוזט

 ,ףיולענ ןעמירַא סנבעל ןַײמ ךיא רעלענשרַאפ

 ,ליורג סגנוטכַארַאֿפ ריא ןופ וצרעד טריפרעד

 לעז ןוא בַײל ןַײמ ןטניװ יד קעװַא קנעש ןוא

 .ליֹוװ ןקיטפנוקוצ רַאפ ןעמלַאּפ ןָא ןוא רעברַאל ןָא

 סיורַא טזַײװ וד סָאװ ,וד ,ךָאד טסעז וד

 דנורג ןרָאלק םעד ריש ןָא טײקיטכערעגמוא טימ

 ,רַאצ ןַײמ ןוא ןבעל ןַײמ קידנערַאפ'כ סָאװרַאּפ

 סיוא ריד טיג ןזַײװַאב ערעפרַאש ךָאנ טיס זַא

 ,דנּוװ עקידרעטייא עפיט סנצרַאה ןַײמ

 .רַאזג ןעגנערטש ןַײד ךימ ןבעגרעביא קידיירפ ןַײמ

 רַאפרעד ןידרַאפ ךיא זַא ,וטסניימ רעשפע זיא

 ענַײד ןגיוא ענייש ןופ רערעטיול למיה לָאז סע

 ,בירט ןרעװו םוקמוא ןלענש ןַײמ בילוצ

 ,בילוצ ףַאז ןייק ריד ןופ ליוו'כ לַײװ ,סָאד וט טשינ

 .רענַײמ עמַאשענ ןופ ריד ןטשער יד ףרַאװ'כ ןעוו

 ,טײהרעקידנכַאל טציא סיורַא זיו רעסעב

 .ךיירפ ןופ לַאװק ַא ריד רַאפ ףָאס ןַײמ זיא'ס זַא

 ,ןבעג ןסיװ וצ ריד לָאז ךיא זַא ,זיא שירַאנ שטָאכ

 ,ןרָאװעג טמירַאב טימרעד טסיב וד סייוו'כ זעוו

 .ןבעל ןַײמ לענש יֹווַא ךיז טקידנערַאפ טָאה'ס זַא

 ןפיט טנורנּפָא ןופ ,םַײצ זיוש זיא סע ,סיורַא םוק

 גנערב ,סויציט ,וד ןוא :טשרוד ןַײד טיס סולַאטנַאט
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 ,ןָאינע דָאר ןַײד רעכיג לקַײק ןוא רעלדָא ןַײד

 ,םופיזיס ןייטש ןרעװש ןַײד טימ ,וד ךיוא ןוא/
 .גנערטש יױזַא ןטעברַא סָאװ רעטסעוװש עֶלַא ןוא
 ,ןָאק סע רעװ ןכעלטיוט רַאַאצ רעַײא .טםימ טמוק

 ,ןָאט ןַײז טימ רערעי ,רעמָאיעניטיוט רעַײא טימ
 ,עליטש רענעט טימ רימ ןצרַאה ןיא טגנירד ןוא

 ,(קיטיײינ סע ויא ןטלפייוצרַאפ םעד ביוא)

 ,קיטייװ טימס ןוא עקירעיווט םידייּפסעה

 .עליפַא טינ םיכירכַאט ןייק טמוקַאב סָאװ ,ףוג םעד

 ,ַײרד רעמינעּפ ענַײד טימ ,רעטכעוו-םענעג וד ןוא

 ,ילרעלא סרעטסנָאמ ןוא סערעמיב רעטנזיוט טימ

 ,עבירט ןעגנַאזעג ,טיצ עקירעיורט םינוגינ

 ,טבַאד רימ יו ,ערּוװק ערעסעב ןייק

 .עביל ןופ ןיא ןברַָאטשענ רעװ טנידרַאֿפ טשינ טָאה

 ,ןייװ טשינ ןוא גָאלק טשינ ,סנַײמ גנַאזעג טלפייווצרַאּכ

 ;ןײלַא רעיורט ןיא רעביא ַָאד ךימ טזָאל וד ןעוו

 ןַײש רעקיטכיל ףַא טָאה ךיד טכַארבעג סָאװ סָאד לַײװ

 ,קילג ןַײדר טרעסערגרַאפ םענַײמ קילנמוא םימ

 ןַײז טשינ קירעיורט ריד לָאז רעװייק ןיא ךיוא זַא

 ,טרעהענסיוא סָאד ןבָאה סָאװ יד ןלעפעגליווו זיא גנַאזעג סָאמָאטסָאסירג
 טכַײלג סָאד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,טנעיילעגריפ גנַאזעג סָאד טָאה סָאװ רעד שטָאב

 -רַאמ ןגעוו ןלייצרעד טרעהעג טָאה רע סָאװ טימדעד ,ךיז טכַאד םיא יו ,טינ ךיז

 -ָאטסָאסירג ךיז טגָאלק גנַאזעג םעד ןיא סעמכַאמ ,טייקמורפ ןוא טייקסטונ סעלעס

 ןטוג סעלעסרַאמ ןופ ןדָאש םוצ ץלַא ,גנודייש ןוא ןטכַאדרַאפ ,טכוזרעפייא הַא ָאמ

 ןַײז ןופ ךעלעקניוו עטסנגרָאברַאפ יד טנעקעג טָאה סָאװ .,ָאיסָארבמַא רָאנ .ןעמָאנ

 :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ,קנַאדעג סטניַײרּפ

 טפרַאד ,רַאה ןַײמ ,סעריטס עקיזָאד יד טרעפטנערַאפ ןַײז ןלָאז ךַײא יידעק ---

 ןעועג רע זיא ,ןבירשעג סָאד טָאה רעכעלקילגמוא רעד סייעב זַא ,ןַײז ןסיוו ריא

 םענענייא ןַײז טימ ריא ןופ ךיז רע טָאה טדיישענ זַא ןוא ןעלעסרַאמ ןופ טַײװ

 ריא הַא םיא עבַאנעל גנודייש יד טינ יז טצונַאב יצ ןווּורּפוצסױא יז יידעק ,ןליוו

 -רַאפ ןטריישעצ םעד לָאז סָאװ ,ךַאז ַאזַא ָאטשינ ןיא סע יו ױזַא ןוא .רענייטש

 ,ןכיירגרעד טשינ םיא וצ לָאז סָאװ ,עריומ יד זיא ָאטשינ ןוא ןרעטַאמ טשינ ןטביל

 ןקָארשעג ןוא טכוזרעפייא עטכַאדעגסױא טרעטַאמענ ןעמַאטסָאסירג ךיוא טָאה

 טלעטשעגקירוצ זיא טימרעד .סעמע ןזעוועג ןטלָאװ ייז יו ןטכַאדרַאפ יד םיא ןבָאה

 טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טייקמורפ ןוא טייקסטוג ןופ םעש םעד ןגעוו סעמע רעד

 עווייג לסיבַא ךיז ןיא טָאה ןוא סעַאשרַאמ ַא זיא יז שטָאכ סָאװ ,ןעלעסרַאמ םורַא

 סָאװ ,דניז ענױזַא ןבעגוצ טשינ עניק יד ריא רָאט ,גנוצעשגנירג ךַאס ַא רָאנ ןוא

 | .טינ טייגַאב יז

 .ָאדלַאװיװ טרעפטנעעג טָאה --- קיטכיר --
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 םָאװ יד ןופ ,ןריּפַאּפ יד ןופ סנייא ךָאנ ןעמענ טלָאװעג טָאה רע רָאנ יװ ןוא

 -סיוא יז טָאװ ױזַא) עיזיוו עכעלרעדנווו 8 טָאה ,רעַײפ םענופ טעװעטַארעג טָאה רע

 ץיּפש ןפַא .ןופרעד ןטלַאהעגּפָא םיא ,ןזיװטב טכירעגמוא ייז ךיז טָאה .סָאװ ,(ןעזעג

 -סַאּפ יד ןזיװַאב ךיז טָאה ,רעווייק םעד ןבָארגעג ןעמ טָאה סנסופוצ ּוװ ,זדלעפי

 יד .טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה ןעמ יו רענעש ךָאנ ,ענייש ַאזַא ,עלעסרַאמ עקשוט

 -ַאב טייהרעליטש יז ןבָאה ,ןעזעג טַאהעג טשינ ךָאנ טלָאמעד זיב יז ןבָאה סָאװ

 טשינ ןייטש ןבילבעג ןענַײז ,ןעז וצ יז ןעוועגנ טניֹוװעג ןענַײז סָאװ יד ןוא ,טרעדנּוװ

 םיוק .ןעזעג טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ יז ןבָאה סָאװ יד יװ טפַאנרַאפ רעקינייװ

 ךיז ריא וצ גנונערפיוא רענעפָא טימ רע טָאה ,ןעזרעד יז ָאיסָארבמַא טָאה רעבָא

 :טדנעוועג

 ענַײד טימ ,גרעב יד ןופ קַאלוקװַאװ רעזייב ,ָא ,ןעמוקעג רעשפע טסיב ---

 ,ןשטנעמ ןטנלע םעד ַאב ןדנווו יד ןופ טולב סָאד ךָאנ טפירט יצ ןעז ןגיוא ענענייא

 ךיד טסמוק וד רעדָא ?ןעמונענקעווא ןבעל סָאד םיא ַאב טָאה סעשיר ןַײד סָאװ

 רעד ןופ ןקוקוצ ןעמוקעג וטסיב .רָאנ יצ ,וטפיוא ןקידסעשיר ןַײד טימ ןלעטשסיוא

 -עגרעטנוא ןַײז ןופ עפיירס יד טקוקענוצ טָאה סָאװ ,ןָארענ רעזכַא רעד יו ,ךייה

 ,םעמ ןכעלקילנגמוא םעד רעביא עצלַאטש ַא ןטערט רעדָא ,םיור טָאטש רענעדנוצ

 גָאז ?סוניװקרַאט רעטָאפ ריא ןופ ףונ ןטיֹוט םעד רעטכָאט עקידעוװיוטעפָאק יד יו

 ךיא םורָאװ .ביל ױזַא ָאד ריד זיא סָאװ רעדָא ןעמוקעג וטסיב סָאװ וצ ןיוש זדנוא
 ןוא ,ןבעגעגכָאנ ץלַא ןיא קנַאדעג סָאמָאטסַאסירג ריד טָאה ןבעל ןַײז ַאב זַא ,סייוו

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד ןכרָאהעג ריד ןלָאז טױט ןַײז ךָאנ ךיוא זַא ,ןעז ?יוו ךיא

 | .טניירפ ענַײז רַאפ טכַארט

 .ור סָאװ ,ןכַאז יד ןופ רענייא ןַײק בילוצ ,ָאיסָארבמַא ,ָא ,טינ םוק ךיא --

 יידעק זיולב םוק ךיא -- ,טרעפטנעעג עלעפרַאמ טָאה -- טנכערעגסיוא ָאד טסָאה

 ערעייז ןיא ךימ ןקידלושַאב עלא טכערעגמוא יו ןרעלקפיוא ןוא ןזַײװקירוצ ןיילַא

 ךימ ,ָאד עלַא ךַײא ,םורעד ךַײא טעב ךיא ןוא ,טיוט סעמָאטסָאסירג ןיא ןוא ןדײל

 קיטיינ טשינ ןענַײז רעטרעוו ךַאס ןייק ןוא טַײצ ךַאס ןייק םורָאװ ,ןרעהוצסיוא

 ,טגָאז ריא יװ ,למיח רעד ךימ טָאה ןפַאשַאב .עקיטפנינרַאפ יד ןגַײצרעביא וצ ףַא

 וצ ךימ ךַײא טגניווצ טייקנייש ןַײמ ןוא ןפלעה טשינ ךַײא טנעק ריא ןוא ,ענייש ַא

 ןענניוצ ךימ ריא טליוו ,סױרַא רימ טזַײװ ריא סָאװ ,עביל רעד רַאפ ןוא ,ןביל
 -עג רימ טָאה טָאג סָאװ ,לכייס ןטעשַאּפ םעד טימ ,סייוו ךיא .ןביל ךַײא לָאז ךיא
 סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טינ רעבָא ןעק ךיא .טבילעג ןַײז ןעק ,ןייש סָאװ ץלַא זַא ,ןבעג
 יז טָאה סָאװ םעד ןבָאה ביל ןזומ ,טייקנייש ריא רַאפ טבילעג טרעוו סָאװ יד לָאז

 -נייש יד ביל טָאה סָאװ רעד זַא ,ןַײז טלָאמענ ןעק סע זַא ,טַארפיכ .ביל

 וצ טפַאהעג טרעוו זיא עסעימ סָאד יו ױזַא ןוא ,רעסעימ ַא ןַײז ןיילַא לָאז ,טייק

 ,ןייש טסיב וד לַײװ ביל .ךיד בָאה ךיא, :ןגָאז וצ קיטכיר טשינרָאג סע זיא ,ןרעוו

 יי | - ."סעימ ןיב ךיא שטָאב ,ביל ךימ וד בָאה

 ךַײלג ןדייב אב ןַײז טינ ךָאד ןזומ ,ןייש ךַײלג ןַײז ןלָאז עדייב עליפַא רָאנ;

 סָאד זיולב ןעיירפרעד ערעדנַא ,ןבילרַאפ ןטייקנייש עלַא טינ םורָאװ .ןרעגַאב יד
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 ןוא עביל ןקעוו ןלָאז ןטייקנייש עלַא ןעוו םורָאװ .רעגַאב םעד טשינ ןקעװ ןוא גיוא
 סָאװ ,ןרעגַאב עטריוורַאפ ןוא עטשימעצ ןופ געיעג ַא ןעמוקַאב ךיז טלָאװ ,ןרעגַאב
 ןזומ ,ןבַאז ענייש ריש ןָא ןענַײז ןַארַאפ יוװ ױזַא םורָאװ .טלַאהּפָא ןייק טשינ ןבָאה
 עביל עסעמע יד ןיא ,ןגָאז טרעהעג בָאה ךיא יו ןוא .ןרענַאב יד ריש ןָא ןַײז ךיוא
 .ענעננוװצעגפיורַא ןייק טשינ ,עקיליוויירפ א ןַײז ךיוא זומ ןוא עטלייטעצ טשינ ַא

 -נוא ךיז לָאז ץרַאה ןַײמ ריא טליוו עשז יו זיא ,ןיימ ךיא יו ױזַא זיא סָאד ביוא

 ריא זַא ,טנָאז ריא סָאװ רַאפרעד זיולב ,טייחרענעגנוווצעג ,דלַאװג טימ ןבעגרעט

 ַא ןפַאשַאב ךימ טָאה סָאװ ,למיח רעד טלָאװ :רימ טגָאז ,טינ זַא ?ביל ךימ טָאה

 ךַײא הַא ןגָאלק ךימ טָאהעג טכער ךיא טלָאװ ,עסעימ א ןפַאשַאב ןעוועג ךימ ,ענייש

 טינ ןזַא ,עמָאטסימ טסייוו ריא ןעוו ,טַארפיב ?ביל טשינ ךימ טָאה ריא סָאװרַאפ

 יו ?מיה רעד רימ יז טָאה ןבענעג רָאנ ,טייקנייש ןַײמ ןבילקענסיוא דימ בָאה ךיא

 קידלוש טינ זיא גנַאלש יד יו ױזַא ןוא .ןבילקעגמוא ןוא ןטעבעגמוא ,ענָאטַאמ ַא

 םורָאװ ,טיוט םיא טימ טגָארט יז שטָאכ ,ךיז טימ טגָארט יז סָאװ ,טפיג םעד רַאפ

 רַאפרעד ןרעוו וצ טלדַאטענ רימ ךיוא טינ טמוק ,רוטַאנ יד ריא םיא טָאה ןבעגעג |

 סָאד יו טייקנייש יד ןיא יורפ רעכעלטנרַא רעד ַאב םורָאװ .ןייש ןיב ךיא סָאװ

 טדיינש ןוא טינ טנערב סָאװ ,ךרעווש עפרַאש יד יו רעדָא רעַײפ עטרַאשעגקעװַא

 ןענַײז סעליַאמ ןכַײלג סָאד ןוא טייקכעלטנרָא .טנָאנ וצ טשינ טמוס סָאװ םעד טינ

 טנַײש רע ןעוו עליפַא ,ןַײז ןייש טינ ףונ רעד ןעק ייז ןָא סָאװ ,ןעננוריצ סנצרַאה

 ןריצַאב סָאװ ,סעליַאמ יד ןופ ענייא זיא טייקכעלטנרא ביוא םורָאװ .ןַײז ֹוצ ױזַא

 -עג טרעוו סָאװ ,יורפ יד לָאז עשז סָאװרַאפ ,ףונ םעד ץלַא יו רעמ ןעניײשַאב ןוא

 םעד ןעמוקוצכָאנ יידעק .טײקכעלטגרָא יד ןרילרַאפ ןזומ ,טייקנייש ריא רַאפ טביל

 -רעד ֹוצ סָאד סעלובכַאט ןוא סעכיוק ענַײז עלַא טימ טכוז סָאװ םעד ןופ רענַאב

 ?ןנעוו ןגינעגרַאפ ןזיולב ןַײז בילוצ ןכיירג

 ךיא בָאה ,ַײרפ ןבעל ןענעק וצ יידעק ןוא ,עיירפ ַא ןרָאװעג ןריובעג ןיּב ךיא;

 ןענַײז גרעב יד ןיא רעמייב יד .רעדלעפ יד ןיא ןַײז ןייֵלַא סָאד ןבילקעגנסיוא רימ

 -ויב יד טימ ,ןעלגיּפש עניײמ ךעלכַײט יד ןופ ןרעסַאו ערָאלק יד ,טפַאשנלעזעג ןַײמ

 ןיב ךיא .טייקנייש ןַײמ ןוא ןשינעטכַארט ענַײמ ךיא לייט רעסַאו םעד ןוא רעמ

  ףיא ןעמעוו .עטגײלעגנקעװַא טַײוװ א דרעוװוש א ןוא סטראשענקעװַא ןַא רעַײפ ַא

 ןוא .רעטרעװ ענַײמ טימ ןסױטשענּפָא ךיא בָאה ,קילב ןַײמ טימ ןניוצענוצ בָאה

 ןעמָאטסָאסירנ טשינ ךיא בָאה ,ןעננונעפָאה טימ ןטלַאהעגפיוא ןרעוו ןרענַאכ ביוא

 טינ קעלייב ןייק םורעד בָאה ךיא ןוא ןעננונעפָאה ןייק ןבענעגנ םענייק טשינ ןוא

 ןַײמ רעדייא סענָאשקַא ןַײז רעכינ זיא טוט ןַײז ןיא קידלוש .טיוט סמענייק ןיא

 סענָאװַאק ענַײז סעמכַאמ זַא ,רימ ףַא דלוש יד טפרַאװ ןעמ ביוא ןוא .סעירָאזכַא

 ,ךַײא ךיא גָאז ,ןעמוקוצכָאנ ייז ןעוועג וועיוכעמ ךיא ןיב ,עכעלטנרָא ןעוועג ןענַײז

 טקעלּפטנַא רימ רע טָאה ,רעווייק ןַײז דניצַא טבָארג ןעמ ּוװ ,טרָא םעד טָא ףַא זַא
 ןיא רענַאב ןַײמ זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא קנַאדענ ןַײז ןופ טייקנייר יד

 טכורפ יד ןסינעג טעװ דרע יד זיולב זַא ןוא ןַײז ןײלַא ןקידנעטש ןיא ןבעל וצ

 נָאה ,גָאזּפָא םעד ךָאנ בוא ןוא .טייקנייש ןַײמ ןופ ןטשער יד ןוא סעינצ ןַײמ ןופ
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 עשז סָאװ ,םָארטש םעד ןגעק ןעמיווש ןוא גנונעפָאה רעד ןנעק ןייג טלָאװעג ךָאד רע

 -רַאפ ןקיניזמוא ןַײז ןופ ןטימניא ןעמוקענמוא ןיא רע סָאװ ןרעדננוו וצ ךיז זיא

 ,טסעמ

 -בָאנ םיא ךיא טלָאװ ;שלַאפ ןעוועג ךיא טלָאװ ,ןטלַאהענפיוא םיא ךיא טלָאװ,

 ךיא סָאוװ םעד ןגעק ןוא ןרענַאב עטסעב ענַײמ ןגעק ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ ,ןבעגעג

 -סַאהעג טשינ ַא ;טנשקַארַאפ ךיז רע טָאה ,רעטגָאזעגּפָא ןַא .ןעמונעגריפ רימ בָאה

 ןז א סע טָאה יצ ,ןיײלַא ריא טעז ,טציא :שועי ןיא ןלַאפעגנַײרַא רע זיא ,רעט

 ןלַאפנַײרַא לָאז ,רעטרַאנעג רעד ןגָאלק ךיז לָאז .ןדַײל ענַיז ןיא ןקידלושַאב וצ ךימ

 יד ןביולג רימ ןלָאז ,ןעגנונעפָאה עטגָאזעגוצ יד ןרױלרַאפ טָאה סע רעוװ שועי ןיא
 לָאז רָאנ ,ןקיליװַאב לעװ ךיא ןעמעוו יד ןעמירַאב ךיז ןלָאז ,ןפור לעװ ךיא ןעמעוו

 ךיא ןעמעוו ,וצ טשינ גָאז ךיא ןעמעוו רעד ןרעדרעמ ןוא סעַאשרַאמ ןפור טשינ ךימ

 רעד טציא זיב ךָאנ טָאה טלָאװעג טשינ .טשינ קידיײלַאב ןוא טשינ ףור ,טשינ רָאנעג

 ךיא זַא ,ןעקנעד ןוא ,טרעשַאב זיא רימ סָאו םעד ןיא ןבילרַאפ ךימ לָאז ךיא ?מיה

 .ןסָאלשעגסיױא זיא ,ןטבילענ א ןביילקסיוא רימ זומ

 -ױט ןַײז ןופ ,ךימ טרענַאב סָאװ ןדעי ןעניד גָאזּפָא-לַאלק רעקיזָאד רעד לָאז,

 טעװ רעצימע ביוא זַא ,ןייטשרַאפ רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ ןעמ לָאז ןוא ,ןגעוו עוו

 ,םיא ןרַאנעג סיוא רעֹדָא טכוזרעפייא סיוא ןַײז טינ סע טעװ ,ןברַאטש רימ רעביא

 -ייק ַאב טכוזרעפייא ןייק סױרַא טשינ טפור ,ביל טשינ םענייק טָאה סע רעוו םורָאוװ

 ךימ טפור סע רעװ ,ןטכַא טשינ ןופ ןבשעכ ןפַא ןייג טשינ רָאט ןרָאנעג ןוא ,םענ

 רעוו ,קיזַאמ ַא ןוא סעַאשרַאמ ַא יװ ןדַײמסיוא ךימ לָאז קַאלַאקװָאװ ןוא עַײכ עזייב

 לָאז ,עטנַאקַאבמוא -- רעװ ,ןעגיד טשינ רימ לָאז ,עצינעוװױטעפָאק ךימ טפור רע

 רעד ,עַײכ יד םורָאװ .ןייגכָאנ טשינ רימ לָאז ,עטרעזכַא -- רעװ ,ןענעק טשינ ךימ

 טשינ ייז טעװ עטרעזכַא יד ןוא עטנַאקַאבמוא יד ,עצינעוויוטעפאק יד ,קַאלַאקווָאװ

 -בָאנ טשינ ןפיומושעב ייז טעוו ןוא ןענעק טשינ ןוא ןעניד טשינ ייז טעוװ ,ןכוז ןייג

 -גַאװעג ןַײז ןוא רלודעגמוא ןַײז טכַארבעגמוא טָאה ןעמָאטסָאסירג ביוא ןוא .ןייג

 ךיא ביוא ?סעינצ ןוא טייקכעלטנרָא ןַײמ ןקידלושַאב ןירעד סָאװ ֹוצ ,רעגַאב רעט

 ןעגנַאלרַאפ סָאװ וצ ,רעמייב יד ןופ טפַאשנלעזעג רעד ןיא טייקנייר ןַײמ ןַײא טיה

 ריא יװ ,גָאמרַאפ ךיא ?רענעמ יד ןופ טפַאשנלעזעג רעד ןיא ןרעוונָא יז לָאז ךיא

 | | .עדמערפ ןייק טשינ רענַאב ןוא טיײקכַײר ענענייא טסייוו

 ןוא ביל ךיא טשינ .ןדנובעג ןייז וצ ביל טשינ בָאה ןוא ַײרפ ךימ ריפ ךיא,

 םַאּפש ךיא .םענעי טשינ רַאג ןוא םעד טשינ רַאנעג ךיא .ןעמעוו סַאה ךיא טשינ

 טימ ןסעומש עכעלטנרָא סָאד .ןטייוצ ַא טימ טינ ךימ ליּפש ןוא םענייא ןופ טינ

 ןלַײװרַאפ ןניצ ענַײמ ןרעטיפ סָאד ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ סעקשוטסַאּפ יד

 רעד הַא ןקוק וצ סע זיא ,רעכעה בוא ןוא ,גרעב יד ןענַײז ןרעגַאב ענַײמ .ךימ

 ",טרָאניוװו ןטשרע ריא וצ עמַאשענ רעד ןופ טירט יד ןרעה ,למיה םענופ טייקנייש

 -טנע ןייק ףֵַא טרַאװעג טשינ יז טָאה ,ןגָאז טקידנערַאפ סָאד טָאה יז יו ןוא |

 רעד ןיא ןדנּוװשרַאפ זיא ןוא ןקור םעד טימ ךיז יז טָאה טיירדעגסיוא רָאנ ,רעפ

 ןיא סע רָאנ רעװ ןוא ,טנָאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דלַאוװ א ןופ שינעטכידענ
= 
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 -נא .טפַאשנולק ןוא טייקנייש ריא ןופ טפַאגרַאפ ןבילבעג ןייטש זיא ,ןעוועג טרָאד

 עריא ןופ ןלַארטש -- ןלַײפ עקיטכעמ יד סָאװ יד) טיירג ןזיוועג ךיז ןבָאה ערעד

 ריא ייז ןבָאה טרעהענ שטָאכ ,ןיינוצכָאנ ריא (ןפָארטעג ייז ןבָאװ ןגיוא ענייש

 ןיא ןיא ָאד ֹזא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןוא .גָאזּפָא םענעּפָא

 טנײלעגפױרַא טָאה ,ךעלדייס עמירַא ןפלעה וצ ףורַאב-רעטיר ןַײז ןצונ וצ ץַאלּפ

 רעטרעוו עכעלטַײד טימ לָאק ןכיוה ןפַא ןוא דרעווש ןַײז ןופ ?טנעה ןפַא טנַאה ןַײז

 :טנַאזעג ױזַא

 ךיז לָאז ,ןַײז טינ לָאז ףורַאב ןוא דנַאטש ןַײז סָאװ ,שטנעמ םוש ןייק ---

 ןלַאפרעטנורַא טשינ ליו רע בוא עלעסרַאמ רענייש רעד ןייגכָאנ ןגעוורעד טשינ

 -ייוו יו ןזיוורעד ןזַײװַאב עיונעג ןוא ערָאלק טימ טָאה יז .ןרָאצמירג ןַײמ רעטנוא

 ,טיוט סעמַָאטסָאסירג ןיא ןיא יז קידלושמוא ןטולכַאל יו רעדָא טָאה יז דלוש קינ

 זיא סע .ןרעגַאב ענַײז רעבָאהביל עריא ןופ ןצימע ןבעגכָאנ ןופ זיא יז טַײוװ יוװ ןוא

 -עג ןוא טרעעג יז לָאז ,ןנלָאפרַאפ ןוא ןפיולוצכַאנ ריא טָאטשנָא זַא ,טכער םורעד

 ןַא ,יז טָאה ןזיוורעד םורָאװ ,טלעוו רעד ףִֵא ןשטנעמ עטונ עלַא ןופ ןרעוו טצעש

 .ןעקנַאדעג עכעלטנרא עניױזַא טימ טבעל סָאװ ,טלעוו רעד ףַא עקיצנייא יד זיא יז

 ןסייהעג טָאה ָאיסָארבמַא סעמכַאמ רעדָא ןשינערָאװ סטָאכיק ןָאד סעמכַאמ יצ

 רעכעטסַאּפ יד ןופ רענייק רָאנ ,םענַיז טנַײרפ םעד טכער סָאד ןָאט רעכיג סָאװ

 רעד זיב ןטָארטענּפָא טשינ טרָאד ןופ זיא ןוא טרירעג טשינ טרָא םענופ ךיז טָאה

 ףוג ןַײז ןוא טנערברַאפ ןריּפַאּפ סעמַאטסָאסירג ,ןבָארנעגסיױא ןעוועג זיא רעווייק

 רעווייק םעד .עקידנעייטש םורַא עלַא ןופ ןייוועג סיורג א טימ טנײלעגנַײרַא ןיהַא

 ןכאלפ ַא ןקיטרַאפסיױא ןעמונעג ןוא ,זדלעפ ןסיורג ַא טימ טקעדענוצ ןעמ טָאה

 -טיוא ןזָאל ,טנָאזעג טָאה רע יו ,טנכערעג טָאה ָאיסָארבמַא סָאװ ,ןייטש ןטַאלג

 | :טפירשפיוא םעד טָא םיא ףַא ןצירק

 ,רעטבילרַאפ רעמירַא ןַא טגיל ַאד

 ,ףָאש טרעטיפעג ןבעל םַאב טָאה סָאװ
 ףָאס ןַײז זיא ןזעװעג ןוא
 ןטבילענ טשינ ַא ןופ טיוט רעד

 ןרָאצ רעד םיא טָאה טיוטעג

 יורפ רעשלַאפ רענייש ַא ןופ

 ײנַאריט סעביל רעד ןוא
 .ןרָאװעג ךָאנ רעטמירַאב ןזיא

 ןוא ןעמולב ךַאס ַא ןטָאשענסיוא רעװייק םעד רעביא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ןוא ָאיסָארבמַא טנַײרּפ ןַײז וצ ?יפעגטימ רעייז טגָאזענסױרַא ןבָאה עלַא ,ןצנַארק

 ,רעטיילנַאב ןַײז ןוא ָאדלַאװיװ ןָאטעג ןבָאה ענענייא סָאד .טנגעזעג םיא טימ ךיז
 ,רעדנזַײר יד טימ ןוא רעבעגטסַאג ענַײז טימ טנגעזעג ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןוא
 ןעק ןעמ וו ,עיליוועס ןייק ייז טימ ןרָאפטטימ לֶאו רע ןטעבעג םיא ןבָאה ייז ןוא

 גָאר ןדעי ןוא סָאג רעדעי ףַא טרָאד סע זיא ןַארַאפ םורָאװ ,?גנַארעג ךַאס ַא ןפערט



 רעד רַאפ ןוא גנוזַײװנָא רעד רַאפ טקנַאדעג ייז טָאה טָאכיק ןָאד ,םוטעמוא יז דעמ

 ,עיליוועס ןייק ןרָאפ טשינ ףרַאד ןוא טשינ ?יוװ רע רָאנ ,רָאנעג ןָאט וצ םיא טייקטיירג

 סָאװ ,םיװָאנַאג יד גרעב יד ןופ ןעמַארסיױא טשינ טעװ רע זיב ,טגָאזעג רע טָאה

 ןענַײז ,סטוג רָאנ ןסיוא זיא רע זַא ,ןעזעג .ווָארעל ,טגָאז ןעמ יװ ,ןַארַאפ ָאד ןענַײז

 םיא טימ לָאמַאכָאנ זיולב ךיז ןבָאה ןוא ןענַאטשעגוצ טינ םיא וצ רעמ רעדנזַײר יד

 סָאװ ןופ טלעפעג טשינ ןיוש ייז טָאה סע ּוװ ,געוו רעייז קעװַא ןיילַא ןוא טננעזעג

 ַײס ןוא ָאמָאטסָאסירג ןוא עלעטרַאמ טימ עטכישעג רעד ןגנעװ ייס ,ןסעומש .וצ

 ןכוזפיוא ןייג טכַאמעגּפָא ךיז ַאב טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןופ ןעאניש םעד ןגעוו

 רַאפ ןָאט וצ ךעיוקעב זיא רע סָאװ ץלַא ןטָאבנָא ריא ןוא עלעסרַאמ עקשוטסַאּפ יד

 -עמ ןיא טלייצרעד טרעוו סע יװ .טנכערעג טָאה רע יװ טינ זיא ןעשעג רֶאנ .ריא

 יד טקידנערַאפ טרעוװ טימרעד ןוא ,עטכישעג רעקיטּפַאהרָאװ רעד טָא ןופ ךעש

 ,לייט עטייווצ

 לטיּפַאק רעטנצפופ

 טָאה טָאכיק ןָאד טָאװ ,לגנַארעג ןפעלקילגמוא םעד ןגעוו ךיז טלייצרעד םע ווז

 .רעזעוגנַאי ץוָאלצרַאה עכעלטע םַא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ןפָארטעגנַא

 טָאכיק ןָאד רָאנ יו זַא ,טלייצרעד ילעגנענעב עטעמאה דיס רעטנרעלעג רע שש

 ַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ יד טימ ןוא רעבעגטסַאג ענַײז טימ טנגעזעג ךיז טָאה

 -נֿפָאװ ןַײז טימ םענייניא ,רע ןיא ,ָאמָאטסָאסירג ךעטסַאּפ םעד ןופ ערוװוק רעד

 -סַאּפ יד ןעגנירדנַײרַא ןעזעג ןבָאה ייז ּווװ ,דלַאװ םעד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא ,רענערט

 רעביא ןעגנַאגעגמוא םַײצ אש ייווצ ןענַײז ייז יו םעדכָאנ ןוא .עלעסרַאמ עקשוט

 -עגוצ ייז ןענַײז ,ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא ,טכוזעג םוטעמוא יז ןוא דלַאװ םעד
 ןסָאלפעג ליטש זיא עקנַאל רעד ןבעל ןוא .זָארג ןשירפ טימ ?ופ עקנָאל ַא וצ ןעמוק

 וצ טרָאד ןגיוצענ ייז ןוא ןטעברַאפ ייז טָאה סָאװ ,רעסַאװ שירפ טימ לכַײט א

 .ןליפ טזָאלעג קרַאטש ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעָאש-גָאטימ יד רעביא הַא ןביײלברַאפ

 עטנַאניסָאר ןוא לזייא סָאד טזָאלעג ,ןניטשענּפָא ןענַײז ָאשטנַאס ןוא טָאביק ןָאד

 ןיא ןָאטעג ךוז ַא ,ןסקַאװעג טרָאד זיא סָאװ ,זָארג ןכיוה םעניא ןרעטיפ ךיז יַירפ

 ןוא רַאה ןבָאה ,עװלַאש ןיא ןוא םעלָאש ןיא ,סעינָאמערעצ םוש ןָא ,ןוא סעברָאט יד

 -םִא ָאשטנַאס ךיז טָאה טיהעג טשינ .ןענופעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןסעגעג רעניד

 ַא רַאפ םיא רע טָאה טנעקעג סעמכַאמ ,ןטעטנעּפעג טשינ א ןעטנַאניסָאר ןזָאֿלוצ

 ןופ סעּפַאקש עלַא זַא ,רעכיז ןוא ,רעגָא ןקידלַאװג ןייק טְשיִנ רַאפ ,דרעפ ןקיור

 ,געוו ןטכעלש ןפַא ןריפרַאפ טשינ םיא ןלעוו דלעפ-רעטיפ רעבָאדרָאק ןצנַאנ םעד

 -עג ןבָאה ,רע טפָאלש לָאמ עלַא טיג סָאװ ,ןטָאס רעד ןוא רעבָא ?ריוג רעד

 ןופ ךעלדרעפ-ַאקַאכ עשינגעילַאנ ןובָאט ַא ןרעטיפ ךיז לָאז לָאט םעד ףַא זַא טלָאװ

 טימ טַײצ-נַאטימ ןעורוצּפָא טייהניוועג ַא ןבָאה סָאװ רעלדנעהדרעפ רעזעוננַאי



 ןָאד וװ ,טרָא סָאד ןוא ,רעטרע עטרעסַאװַאב ןוא עקיזָארג ףַא סענובַאט ערעייז
 ןוא .רעזעגנַאי יד רַאפ טסַאּפעגנוצ יוװ ןעוועג זיא ,ןענופעג דָארג ךיז טָאה טָאכיק

 -ַאקַאכ יד טימ ךיז ןָאט וצ ?ליּפש ַא קעשייכ רעד ןעטנַאניסָאר ןָא טקנוּפ טמוק ָאד

 ןַײז ןופ רעדעג םענופ סיױורַא רע זיא ,טקעמשרעד ייז טָאה רע רָאנ יוװ .ךעלעמַאד

 עקנענבירד ױזַא ךיז רע זיא ,םענייק ןופ שינעביולרעד םוש ןָא ןוא טייהנווועג

 -ייב רעמ ןבָאה ,קיטנעק ,ייז רָאנ .ךיז טסולג םיא סָאװ ןגָאז ייז וצ ןפָאלעגקעװַא

 יד טימ ןעמונענפיוא םיא ןבָאה ןוא םיא ֹוצ רעדייא עשַאּפ רעד וצ טָאהעג קעש

 טנערטעצ םיא ייז ןבָאה טונימ רַאֹּפ א ןיא ןַא ױזַא ,ןייצ יד טימ ןוא סעוװָאקדיּפ

 טָאה ,רעבָא ,ךָאנ רעמ ,רעטעקַאנ ַא ,לטָאז םענָא ןבילבעג זיא רע ןוא לטרַאג םעד

 טסַײר רע ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ,רעלדנעהדרעפ יד סָאװ ,ןסירדרַאפ טזומעג םיא

 ןיא ךעלננערד טימ ןפָאלעגפיונוצ ךיז ייז ןענַײז ,סעּפַאקש ערעייז ןענניװצַאב ךיז

 .ןגיל ןבילבעג זיא רע זיב ןגָאלשעג גנַאל ױזַא םיא ןבָאה ןוא טנעה יד

 -נַאס ןוא טָאכיק ןָאד עטעּפָאסרַאפ ןפיול וצ ןעמוקעג ןענַײז טונימ רעד ףַא

 טָאכיק ןָאד ךיז טָאה ןפורעגנָא ןוא ,ןעטנַאניסָאר טגָאלש ןעמ יװ ןעזעג ןוא ָאשט

 :ןָאשטנַאס וצ/

 -ונעמ רָאנ ,רעטיר ןייק טשינ סָאד ןענַײז ,ָאשטנַאס טנַײרפ ,עז ךיא יוו ---

 רימ וטסנעמ טציא סעמכַאמ ,ריד סע גָאז ךיא .םַאטש ןטסקירעדינ ןופ םילָאװ

 ןיא זדנוא ,ןבָאה ייז סָאװ ,ןעיִאזיב םעד רַאפ ךיז ןענעכערּפָא ןפלעהוצ ליֹוװ ץנַאנ

 .ןעטנַאניסָאר ןָאטעגנָא ,ןניוא יד

  ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- לװַײט םוצ ,ןענעכערּפָא ךיז רימ ןענעק יו ---

 עקַאט רעשפע ןוא .ייווצ יו רעמ טשינ רימ ןוא קיצנָאװצ רעביא ןענַײז ייז זַא --
 | / ?ןבלאהרעדנָא יו רעמ טשינ

 ןָא ןוא .טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- טרעדנוה רַאפ ײטשַאב ךיא ---

 יד ףַא ןפרָאװעג ךיז ןוא דרעוװש רעד וצ טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,רעמ טרָאװ ןייא

 טימ רעטגעװַאב ןוא רעטנערעגנָא ןַא ,טנָאזעג ױזַא טָאה ָאשטנַאס ךיוא .רעזעוגנַאי

 ייז ןופ םענייא טָאכיק ןָאד טָאה ביֹוהנֶא ןופ ןיוש ןוא .רַאה ןַײז ןופ ?יּפשַײב םעד

 םענייניא קעדוצבַײל םענרעדעל םעד טנפעעצ םיא טָאה סָאװ ,טינש ַא טגנַאלרעד

 | .עציײלּפ קיטש ַא טימ

 ןופ ןגָאלשעג ןרעװ ,לָאצ ןיא ליפ ױזַא ,ייז יו ,רעזעוגנַאי יד ןבָאה ןעזעג

 -ונעגנַײרַא ,ןוא ךעלגנערד יד טימ ןעכָאפ ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןשטנעמ ייווצ זיולב

 ןטָאְׁשַאב ייז טעּפמיא ןוא טסַאה סיורג טימ ייז ןבָאה ,טימ רעד ןיא ןדייב ייז ןעמ

 ךרע רעד ֹוצ ּפַאלק ןטייווצ םעד טימ ייז ןבָאה ,זיא סעמע רעד יװ ,ןוא .ּפעלק טימ

 זא ױזַא ,ןטָאכיק ןָאד טימ ןעשעג ןיא ענענייא סָאד ןוא ןָאשטנַאס ןפרַאװעגמוא

 סָאד טָאה טריפעג ,ערנוונ ןַײז טינ ןוא טייקנילפ ןַײז טינ ןענַאטשעגַײב טינ זיא םיא

 ךָאנ זיא סָאװ ,עטנַאניסָאר ןַײז ןופ םיפ יד וצ טקנוּפ ןלַאפמוא לָאז רע סנַײז לזַאמ

 ןגָאלש ךעלגנערד יו ןעז ֹוצ זיא ןופרעד סָאװ .ןענַאטשעגפױא טָאהענ טשינ ץלַא

 רעזעוננַאי יד ןבָאה ןעזרעד .טנעה עטנערענפיוא ןוא עבָארג ןיא ייז טמענ ןעמ ןעוו
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 ןוא ןַאװַארַאק םעד ןדָאלעגפיױוא ךינ ףַא ייז ןבָאה ,ןָאטעגּפָא ָאד ןבָאה ייז פָאװ

 רעייז ַא ןיא טזָאלענרעביא ייז ןבָאה רערעדנַאוו ייווצ יד ןוא ,קעװַא ךיז ןענַײז

 ןיא סָאװ רעטשרע רעד .גנומיטש רערעגרע ךָאנ ַא ןיא ןוא ענַאל רענשזַאו טשינ

 טימ ןוא רַאה ןַײז ןבעל רע זיא ןנילעג .ַאצנַאּפ ָאשטנאס ןעוועג זיא ,ןעמוקעג ךיז ֹוצ

 :ןפורעג רע טָאה לָאק ןכעלנעלק ןוא ןקנַארק ַא

 !טָאכיק ןָאד רַאה ,ךַא !טָאכיק ןָאד רַאה --

 ךיוא טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ָאשטנַאס רעדורב ,וטסליוװ סָאװ ---

 | - .ָאשטנַאס יװ ןָאט ןטקיטייוװעצ ןשירעבַײוװ ַאזַא טימ

 ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- ןַײז ךעלגעמ לָאז סָאד ןעוו ,ךיא בָאה טלָאװעג --
 -עג םענעי ןופ קולש ייוצ ןבעג רימ לָאז טייקידענעג רעַײא --- ,טרעפטנעעג
 -ענ ֹוצ סע גוט רעשפע .ךיז טימ ָאד סע טָאה טייקידענעג רעַײא בוא ,קנַארט
 .דנוװ א וצ יו טונ ױזַא רענייב ענעכָארב

 סָאװ ,ןיב ךיא סָאװ רעכעלקילגמוא ,טַאהעג רימ טימ ָאד סע ךיא טלָאוו ---
 ,ריד רעווש ךיא רָאנ --- .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?טלעפעג זדנוא טלָאװ

 סע ךָאנ רעדייא זַא ,רעטיר-רעדנַאו ַא ןופ טרָאװנרע ןַײמ  ַאב ,ַאצנַאּפ אשטנַאס
 ךיא לעוװ ,שרעדנַא ןריפ טשינ טעװ ?זַאמ סָאד בוא ,געט ייווצ עלופ קעװַא ןלעוו
 .ןעניד טשינ רימ ןלעו טנעה יד רעדָא ,סושער ןַײמ ןיא ןבָאה סע

 ןריר ןענעק רימ ןלעוװ ,טייקידענעג רעַײא םניימ ,םורַא געט עשז לפיוו ןיא ---
 .טרעפטנעענּפָא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה --- ?סיפ יד טימ

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד רעטיר רעטּפַאלקעצ רעד טָאה -- רימ ךעַײש סָאװ ---
 םעד ןיא קידלוש ךימ ליפ ךיא רָאנ ,ןסיוו טשינ יונעג געט לֶאצ יד ךיא ןעק --
 ןגעקַא דרעוװש רעד וצ ןּפַאכ טפרַאדַאב טשינ ךימ בָאה ךיא סעמכַאמ ,ןעמעלַא
 זַא ,םורעד ןיימ ךיא .,ךיא יו טנּפָאװַאב ךעלרעטיר ױזַא טשינ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ
 טָאה ,םוטרעטיר םעד ןופ ןצעזעג יד הַא ןעווענ רעוויוא בָאה ךיא סָאװ דַאפרעד
 םורעד זיא'ס .ףָארטש יד ןבענ רימ לָאז ןעמ טזָאלרעד ןטכַאלש יד ןופ טָאג רעד
 ךיא סָאװ ּפָאק ןיא ןעמענַײרַא טוג ריד טסלָאז וד ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ,ַײדעק ךיוא

 ;סָאװ טָא .טנוזעג סנדייב רעזדנוא רַאפ קיטכיוו זיא סָאד סעמכַאמ ,ָאד ריד גָאז
 ךיא זיב ןטרַאװ טשינ וטסלָאז ,זדנוא טקידיילַאב לווונעמ ַאזַא ןעז טסעװ וד ןעוו
 וד רָאנ ,ןָאט טשינ ןפיומושעב סע ?עװ ךיא םורָאװ ,ייז וצ דרעווש יד ןּפַאכ לע
 ןעמוק רעמָאט ןוא .רעביל זיא ריד יװ גָאלש דרעווש ןַײד טימ ןוא טנַאה ןַײד טימ
 -ןצרעביא ייז יו ,ןקידיײטרַאפ ֹוצ ךיד יו ןסיוו ןיוש ךיא לעװ ,רעטיר ףליח וצ ייז
 רעטנזיוט ןיא ןעזענ עמָאטסימ ןיוש טסָאה וד םורָאװ .ךעיוק ןצנַאנ ןַײמ טימ ןלַאפ
 .םערָא ןקרַאטש םעד ןופ ערּוװנ יד טכיירג סע טַײװ יו ןעננורַאפרעד ןוא ןלַאפ

 טָאה רע יו םעדכָאנ ץירַאּפ רעמירַא רעד ןבילברַאפ זיא ךיז ַאב ץלָאטש ױזַא
 .רעיַאקסיב ןקרַאטש םעד ןעוועג רעוויונ

 טָאה רַאה ןַײז סָאװ סָאד ןלעפעג קרַאטש ױזַא טינ זיא ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס רָאנ
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 -ענ יזא טאה רע ןוא ,רעמטנע ןא ןא ןזָאלכרוד ןעוועג סע לָאז רע ,טנַאזעגנָא םיא

 :טנָאז

 ןוא ,רענעסַאלעג א ,רעקיור א ,רעכעלדירפ ַא שטנעמ ַא ןיב ךיא ,רַאה ןיומ --- |

 -טיוא רעדניק ןוא בַײװװ ַא בָאה ךיא םורָאװ ,ןעיִאזיב עדַאיל א ןנַײװשרַאפ ןעק ךיא

 ןיא טוג ךיוא ךיז געמ טייקידענעג רעַײא זַא ױזַא ,ןעוועדַאהוצפיוא ןוא ןטלַאהוצ

 ןַײז טינ םע ןעק לעפַאב ןייק סעמכַאמ ,ךַײא ןרָאװ ךיא סָאװ סָאד ןעמענַײרַא ּפָאק

 רעױּפ א ןנעק טשינ ,םענייק ןנעק דרעווש רעד וצ ןּפַאכ טשינ ךיס לע ךיא זַא |

 -נעייטש טָאג ןנעקַא ,לכיומ ךיא ןיב טנַײה ןופ ןיוש זַא ןוא ,רעטיר א ןגעק טשינ ןוא

 -נָא רימ טעװ רעדָא ןָאטעגנָא טציא זיב טָאה רימ סָאװ ,סעניויזיב עלַא רַאפ ,קיד

 םע ןעוו ןָאטעגנָא ןבָאה רימ טעװ רעדָא ןָאטעגנָא טסעוועג רימ טָאה רעדָא ,ןָאט

 ןַא ,רעמירָא ןַא רעדָא רעכַײר ַא ,רעקירעדינ ַא רעדָא רעכיוה ַא ,זא סע רעו ןוא זיא

 .ךנַאטשמוא ןוא דנַאטש ןדעי ןופ םַאנסיוא ןָא ,טכענק-דנַאפ א רעדָא רעקילעדַא

 :טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,טרעהענסיוא סָאד טָאה רַאה רעד ןעוו

 ןענעק לָאז ךיא יידעק ,רעפטנע ןַײמ טימ ?לסיבַא ןטרַאװּפָא ןלעוו טלָאװ ךיא ---

 ךיז לָאז ,טַײז רעד ןיא ליפ ךיא סָאװ ,קיטייו רעד ןוא רעטורענפיוא ןַא ןדייר

 וד סָאװ סעֶאט םעד ,ַאצנַאּפ ,ןייטשרַאפ ֹוצ ריד ןבעג ןענעק ףֵא גונעג ןליטשנַײא

 טציא ןיב ןיא סָאװ ,טניװ-?לזַאמ רעד ןעו :רעקידניז ,רימ וצ רעהַא םוק .טסָאה

 יד ןכַאמ לופ טעװ ןוא עוויוטעל זדנוא ןעיירדסיוא ךיז טעװ ,זדנוא ןגעק ןעוועג

 ןֿפַאה םעניא ןרעקנַארַאפ לשכימ םוש ןָא ןֹוא רעכיז ןלָאז רימ יידעק ,ןעלגעז-שטניוו

 טלָאמעד טעװ עשז סָאװ ,טנָאזענוצ ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןעלזדניא יד ןופ םענייא ַאב

 וד ?רַאװ ןַײז רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ןוא ןעמענּפָא סע לעוװ ךיא ביוא ,ריד ןופ ןַײז

 וד ןוא רעטיר ןייק טשינ טסיב ֹוד סָאװ טימרעד ןכַאמ ךעלנעמוא סָאד ךָאד טסעוו

 םעקיונ ךיז קעשייכ םעד ןוא טומ םעד טשינ עליפַא טסָאה ןוא ,ןַײז טשינ סע טסליוו

 ןסיוו םורָאװ .טּפַאשרעה ןַײד ןקידייטרַאפ ןוא ,ךיד טקידיײלַאב ןעמ ןעוו ןַײז וצ
 -ימעג יד ןענַײז ןצניוװָארּפ ןוא סענידעמ ענעמונעגנַײא שירפ יד ןיא זַא ,וטספרַאד

 רעד ףַא ױזַא טשינ לָאמנייק ןוא קיּור ױזַא טשינ לָאמנייק רעניֹוװַאב ערעייז ןופ רעט

 ןטכַארטרַאפ ןלָאז ייז ןבָאה עריומ טשינ לָאז ןעמ זַא ,רעשרעה םעַײנ םענופ טייז

 ןווּגרּפ רעדיוו ,סע ןעמ טגָאז יו ,ןוא ,ַײנ סָאד ןופ ץלַא ןרעקוצרעביא ,סַײנ סעּפע

 דנַאטשרַאפ םעד ןבָאה לָאז רעציזַאב רעַײנ רעד זַא ,קיטיינ זיא םורעד .לזַאמ סָאד

 ןיא ןקידיײטרַאפ דיז ןֹוא ןלַאפרעביא ןענעק וצ טומ םעד ןבָאה ןוא ןריגער ןענעק וצ

 | ,לַאפ ןדעי

 קשטנַאס טָאה -- טריסַאּפ טשרע טָאה ודנוא טימ סָאװ ,לֵאּפ םעד ןיא ||

 רעַײא סָאװ ,טומ םעד ןוא דנַאטשרַאפ םעד ןבָאה ןלעוו ךיא טלָאװ --- טרעפטנעעג
 ,ןשטנעמ ןטעשֶאּפ א ןופ סענַאמענ רעד אב ךַײא רעווש ךיא רָאנ ,טגָאז טייקידענעג

 רעטסַאלפ ַא רעסעב טציא רימ טלָאװ ןוא ןסעומש וצ טניילעגפיוא טשינ ןיב ךיא זַא

 ןוא ,ןבייהפיוא ךַײא ריא טנעק רעשפע ,טייקידענעג רעַײא ,םורעד ,טעז .טניילעגוצ

 םורָאװ ,טנידראפ טשינ סָאד טָאה רע שטָאכ ,ןעטנַאניסָאר ןפלעה רימ ןלָאז עדייב
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 -נייק רָאנ רימ בָאה ךיא .שינעכערב-רענייב רעד ןיא רעקידלוש-טּפיוה רעד זיא רע

 -רַאּפ ןקידעונצ ַא רַאפ ןטלַאװעג םיא בָאה ךיא ,טכירעג טשינ סנױזַא םיא ףַא לָאמ

 ןעק ןעמ ,סע ןעמ טגָאז יו ,רעציקעב .ןיב ןיילַא ךיא יו ןכעלדירפ ַאזַא רַאפ ,ןיוש

 ןיא'ס ןוא טַײצ ערעננעל ַא םיא טימ טשינ טבעל'מ זיב ןשטנעמ א ןענעקרעד טשינ

 זַא ,ןטכיר טנעקעג סע ךיז טָאה רעוו .טלעוו רעד הַא ךַאז ערעכיז םוש ןייק ָאטשינ

 -עי טגנַאלרעד טָאה טייקידענעג רעיא סָאװ ,דרעווש רעד טימ טינש ןסיורג םעד ךָאנ

 טשטָאּפ רעד טימ שעמאמ ,ףיורעד דלַאב לָאז ,רעטיר-רעדנַאװ ןכעלקילגמוא םענ

 י | ?סעציילּפ ערעזדנוא ףַא ּפעלק טימ לגָאה רעסיורג אזַא ,ןעמוקנָא

 -- ,טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,סעציײלּפ ענַײד ךיוא ---

 א טסעטאב ףִא ענעניוצרעד ,ענַײמ רָאנ .סערַאמכ ענױזַא וצ ןַײז טיירג ןפרַאד

 ךיא ןעוו ןוא .שינעקישנָא רעד ןופ קיטייו םעד ןליפ רעקראטש ךָאנ ןזומ ,?בעוו

 ,רעכיז ןיב ךיא ןעוו -- ?רָאפ רימ לעטש ךיא ,ךיא גָאז סָאװ --- רָאפ טינ רימ לעטש

 טינ ןעוו --- ,ףורַאב-רעטיר םוצ סעכייש עקרַאטש ַא ןבָאה ןשינעקישנָא עֶלַא יד זַא

 ,שינרעגרע ויולב רַאפ ןבױַאטש טגיײלעגקעװַא ָאד ךימ ךיא טלָאװ ,ךיא גָאז ,סָאד

 :טרעפטנעעג רעגערטנפָאו רעד טָאה ףיורעד

 ,רימ טנָאז ָאט ,טערעג ןשירעטיר םעד ןופ ןעמוק ןשינעקישנָא יד ביוא ---

 ,ןשינעטערעג עכלעזַא ייווצ ךָאנ םורָאװ ,ייז ןפערט טפָא יװ ,טייקידענעג רעַײא

 -ַאב טשינ זדנוא טעװ טָאג ביוא ,ןגייט טשינ רעטירד ןייק וצ רימ ןלעוװ ,רימ טכַאד

 ,טײקיצרַאהמירַאב סיורג ןַײז טימ ןעמעריש

 סָאד זַא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ָאשטנַאס טנַײרּפ ,ןסיוו יז -- ||

 -ּוׁשנֶא ןוא סענָאקַאס רעטנזיוט וצ טלעטשעגנסיוא ןיא רעטיר-רעדנַאוו יד ןופ ןבעל

 ןיא יו רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ךיז ןעניפעג רעטיר-רעדנַאװ ןוא ,ןשינעק
 -רעד סָאד טָאה קיטקַארּפ יד יו ,םירָאסייק ןוא ןגיניק ןרעוו וצ סעליוכעי רעטנָאנ

 ךיא .טנַאקַאב טוג רימ ןענַײז סעטכישעג ערעייז סָאװ ,רעטיר יײלרעלַא טימ ןזיוו

 ןגעוו ןלייצרעד ,ןזָאלכָאנ ?סיבַא רימ לָאז קיטייוו רעד ןעוו ,טנעקעג טציא ריד טלָאװ
 וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז םערָא ןקראטש רעייז ןופ ךעיוק םעד טימ רָאנ סָאװ ,רעטיר
 ןוא רעירפ ןענַײז ןייֵלַא יז ןוא ,ָאד ריד ?ייצרעד ךיא סָאװ ,עגיירדַאמ רעכיוה רעד
 רעקיטכעמ רעד םורָאװ .ןטיונ ןוא סערָאצ ײלרעלַא ןעגנַאנעגכרוד רעטעּפש ךיוא
 ,םוַאלַאקרַא עניוס-טיוט ןַײז ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנַײרַא זיא ַאלוַאנ ןופ סידַאמַא
 -עג ןטלַאהעג .םיא טָאה רע סייעב ,טנַאקַאב יו ,םיא טָאה סָאװ ,רעכַאמפעשיק םעד
 -וצ ַא ,דרעפ ןַײז ןופ םעצייל יִד טימ ץימש טרעדנוה ייווצ רעכעה ןבעגעג ,ןעגנַאפ
 טשינ א ,רעבַאכעמ ַא ךָאנ זיא ןַארַאפ ןוא .ףיוה ןיא םיא ַאב לייז ַא וצ םענעדנובעג

 םענייא ןיא לָאמַא טָאה ןעמ זַא ,רע טבַײרש ,ןביולג םיא געמ ןעמ סָאװ ,רעטנַאקַאב
 םיא זיא סָאװ ,ץענ ַאזַא ןיא טקַאּפעגנַײרַא ןוז רעד טימ סָאװ רעטיר םעד סָאלש ַא

 ןעזרעד ךיז רע טָאה ,ןלַאפעגנּפָארַא זיא רע ןעוו ןוא סיפ יד רעטנוא ןעקנוזעגנַײא
 םיא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,ןדנובעג סיפ ןוא טנעה ,דרע רעד רעטנוא בורג ןפיט ַא ןיא



 ןיוש רע טָאה ןופרעד סָאװ ,דמַאז טימ רעפַאוװ-יינש ןופ טּפעצער אזַא ןבענעננייא

 רעסיורג רענעי ןיא ,סױרַא טשינ םיא טפלעה סע ןעוו ןוא ,ףָאס םַאב ןטלַאהעג

 טבעלש רָאג רע טלָאװ ,רענַײז טנַײרפ רעסיורג ַא ,רעטנרעלעג ַא רענייא ,טסגנַא

 .רעטיר רעמירָא רעד ,ןטינשענּפָא

 ןבָאה סָאװ ,טַײל עוַארב עלַא יד ןשיווצ ליֹווז ץנַאנ ךימ ןיפעג ךיא זַא יוזַא,

 ּוד ליוװ ךיא םורָאװ .טציא ןדַײל רימ סָאװ יד יו סעניויזיב ערעפערג ךָאנ ןטילעג

 ןעמ סָאװ ,גַײצעג ַא ןופ טמוקַאב ןעמ סָאװ ,ןדנווװ יד זַא ,ָאשטנַאס ,ןסיוו סע טסלָאז

 ןצעזעג-לעוד יד ןיא ןיא סָאד ןוא קידנקידיילַאב טשינ ןענַײז ,טנעה יד ןיא טלַאה

 םָאו ,טיּפָאק םעד טימ ןצימע טגנַאלרעד רעטסוש ַא ביוא זַא ;ןבירשעג שערייפעב

 ,ןעמ ןעק ,רענרעצליה ַא ןסעמע רעד ןיא זיא רע שטָאכ ,טנַאה רעד ןיא טלַאה רע
 -ָאק םעד טימ טגנַאלרעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ רעד זַא ,ןגָאז טשינ ,ןנעו טסעד ןופ

 זַא ,ןעניימ טשינ טסלָאז וד יידעק ,ריד סע גָאז ךיא .ןגָאלשעג ןעמוקַאב טָאה ,טיּפ
 רימ ןענַײז ,רענייב ענעכָארבענ ןעמוקַאב ךעסכיס םעד ןיא ןבָאה רימ סעמכַאפ

 טאהעג ךיז טימ ןבָאה טַײל ענעי סָאװ ,רעוװועג סָאד סעמכַאמ ;טקידיײלַאב סױרַא

 ,ךעלגנערד ערעייז יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ,טּפַאלקעצ טימרעד זדנוא ןבָאה ןוא

 ןייק ,ןגעד ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,ךיז טקנעדעג רימ יוװ ,ייז ןופ רענייא ןייק ןוא

 | *,ךלָאד ןייק ןוא דרעווש

 םורָאװ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאּפ טָאה -- טזָאלרעד טשינ ךימ ןבָאה ייז --

 טמעלייצענרעביא ךימ ייז ןבָאה ,דרעווש ןַײמ וצ ןעמונעג ךימ בָאה ךיא רָאנ יו

 יד ןוא ןגיוא יד ןופ טכיל סָאד ןעמונעגוצ רימ ַאב ןבָאה ןוא ךעלגנערד ערעייז טימ

 טבייה סע ןוא ,גיל ךיא ּוװ ָאד טָא ןפרָאװעגמוא ךימ ןבָאה ןוא סיפ יד ןופ טפַארק

 יד ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,ּפעלק יד ןענייז יצ ןרעמיק וצ ןָא טינ ןטולכַאל ךימ

 רימ ןלעוו ייז זַא ױזַא יי רימ ןעוט ייז רָאנ ,טינ יצ עקידנקידיײלַאב ,ךעלגנערד

 ,סעציילּפ יד הַא יװ ,ןרָאקיז ןיא טצירקעגנַײא טוג ױזַא ןבַײלברַאפ
 ןָאד טָאה -- ַאצנַאּפ רעדורב ,ןסיוו וצ ריד ךיא בינ ,ןעמעלַא םעד ץַארט ---

 לָאז טַײצ יד סָאװ ,שינעכעדעג ַאזַא ָאטשינ זיא'ס זַא --- ,טרעפטנעענּפָא טָאביק

 .ןרעצרַאפ טשינ םיא לָאז טיוט רעד סָאװ ,קיטייוו ַאזַא ָאטשינ ןוא ןקעמּפָא טשינ סע

 -רַאפ יז לָאז טַײצ יד זַא ,טרַאװ סָאװ ,ערָאצ ענעי ןַײז ןיוש זומ סיורגנ יו ---

 ַאזַא ןעוועג קילגמוא רעזדנוא טלָאװ ?ןכַאמ ףָאס ַא ריא וצ לָאז טיוט רעד ןוא ןרעצ
 ױזַא טינ ךָאנ טלָאװ ,סרעטסַאלפ רָאּפ ַא טימ ןלייהסיוא ןענעק םיא לָאז ןעמ סָאװ

 ,זדנוא ףַא ןעמוק סָאװ ,ןשינעקישנָא יד וצ זַא ,סױרַא עז ךיא רָאנ ,ןעוועג טכעלש

 .ןגיילוצוצ סרעטסַאלפ טימ לָאטיּפש רעצנַאג ַא ןקעלק טשינ טעוו

 ָאשטנַאס ,סעכיוק ריד םענ טײקכַאװש ןַײד ןופ ןוא ןופרעד ּפִא ךיד זאל ---
 סָאװ ןעז רימָאל ןוא ןָאט ױזַא ךיוא לע ךיא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ---

 םעד טשינ קילנמוא םעד ןופ רע טָאה ,ךיז טכַאד רימ יו םורָאװ ,עטנַאניסָאר טכַאמ

 | .ןסָאנעג קעלייכ ןטסנעלק

 ךָאד זיא רע -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ?שעדיכ רעד זיא סָאװ ---
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 ײרפ סױרַא זיא לזייא ןיימ סָאװ רָאנ ךימ רעדננוו ךיא ,רעטיר רעקידנרעדנַאװ ַא

 .(*ןּפיר ןָא סױרַא ןענַײז רימ ּוװ טרָאד ןטסָאק ןָא ןוא
 טפערט סע ןעוו ,גנוזענענ רַאפ ריט ַא ןפָא קידנעטש טביילב ?גנַארעג ןיא ---

 -עב ןַײר סָאװ םעֶד ןעקַא סע גָאז ךיא --- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- קילנמוא ַא

 ןענַאד ןופ ןריפקעוַא ךימ ןוא ןעטנַאניסָאר ןטערטרַאפ ןענעק טציא טעוװו עלעמייה

 ךיא לעװ ךיוא וצרעד .ןדנּוװ ענַײמ ןלייהסיוא רימ לָאז ןעמ ּוװ ,סָאלש ַא וצ ץינרע

 ץינרע ןבָאה וצ קנעדעג ךיא יװ ,עַײכ-טַײר עקיזָאד יד טצעשעג-גנירג טשינ ןבָאה

 ןופ טָאג םעד ןופ רערעל ןוא רעיצרעד רעד ,ןעליס רעביל רעטלַא רעד זַא ,טנעיילעג

 ןיא ,ןרעיוט טרדנוה יד ןופ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע סייעב ,רעטכעלעג

 | .לוייא םענייש ַא ףַא ןטירעג ךעלטימענ ץנַאג ךיז רע

 -- טגָאז טייקידענעג רעַײא יו ןטירענ ןיא רע זַא ,סעמע רעכיז זיא'ס ---

 -עגפיורַא ןגיל זיב ןטַײר ןופ קעליכ ַא רעבָא ןַארַאפ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה

 ,טסימ קַאז א יו ןפרָאוװ

 :טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד

 ייז טינ ןוא דעװָאק וצ ןביג טכַאלש רעד ןיא טמוקסַאב ןעמ סָאװ ןדננוװו יד ---

 בייח רָאנ ,ןרעפטנעּפָא טשינ רעמ ,ָאשטנַאס טניַײרפ ,םורעד ,רימ טסלָאז .םיא ןרענימ

 ,ףױרַא ךימ גייל ןוא ,טסנעק ֹוד רָאנ יװ ,טנָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא יו ,ףיוא ךיד

 רעדייא ןענַאד ןופ קעװַא רימָאל ןוא ,לזייא ןַײד הַא ,ןטסעב םוצ טלעפעג ריד יו

 .טרָא ןטסיוװ םעד ףֵא זדנוא טלַאפַאב ןוא וצ טלַאפ טכַאנ יד

 --- טגנָאזעג ַאצנַאּפ טָאה -- טרעהענ טייקידענעג רעַײא ןופ בָאה ךיא ןוא ---

 ךָאי ןופ טַײצ עטסרעמ יד ןפָאלש ךַאז עכעלנייוועג א זיא רעטיר-רעדנַאװ רַאפ זַא
 .קילג א ייז רַאפ זיא סָאד זַא ןוא רעטרע עטסיוו ןוא עטסוּפ ףא

 ךיז ןענעק ייז ןעוו -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- קיטניר זיא סָאד --

 ,רעטיר ןענַײז ןעוועג זַא ,קיטכיר ױזַא .טבילרַאפ ןענַײז ייז ןעוו רעדָא ןריר טינ ןיוש

 סלמיה םוצ ןוא ןטָאש ןוא ןוז וצ טלעטשעגסיוא ,זדלעפ א ףֵא טבעלעגנ ןבָאה סָאװ

 רענייא אזַא .ןופרעד טסנוװעג טשינ טָאה עמַאד רעייז ןוא טַײצ רָאי ייווצ רעטיוועג

 ףֵא טניווװעג טָאה ןוא סָארבענעטלעב ןפורעג ךיז טָאה רע ןעוו ,סידַאמַא ןעוועג זיא

 םורָאװ ,םישָאדַאכ טכַא רעדָא רָאי טכַא ,טינ ןיוש קנעדעג ךיא ,עדבָאּפ זדלעפ םעד

 ןוא טרָאד רע זיא ןסעזעג ,רעקירעד .ןבשעכ םעניא רעכיז קרַאטש טינ ןיב ךיא

 עמַאד יד סָאװ ,שעפענ סעמנַא רעסָאװ רַאפ טינ ןיוש קנעדעג ךיא ,ןעמוקענּפָא

 קידנערַאפ ןוא ,ָאשטנַאס ,ןזָאלּפָא סָאד רימָאל רָאנ .טפַאשרַאפ םיא טָאה ַאנַאירַא

 יי .ןעטנַאניסָאר יו קילנמוא ַאזַא טעשעג לזייא םעד רעדייא
 -יירד טימ ,ןוא טנַאזעג ָאשטנאס טָאה -- ל?לװַײט רעד ןַײז זומ טרָאד ךיוא ---

 ןוא ןרָאיצרַאװש קיצנָאװצ טימ טרעדנוה ןוא ןצפיז קיצכעז טימ ,ןעיירשעגיייוו קיפ
 זיא ןוא טלעטשענפיוא ךיז רע טָאה ,טריפעג וצניהַא םיא טָאה סָאװ םעד סעלָאלק

 ןטסָאק -- סַאטסָאק טימ טרָאװליּפש ַא ַאד זיא ןוא סַאיליטסָאק שינַאּפש ןיא ןיא ןפיר (+
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 טָאה ,ךָאד .ןכַײלגסיױא טנעקעג טשינ ךיז ןוא ןגיוב רעשיקרעט ַא יו ןבילבענ ןייטש

 -עצ ?סיבַא ןעגנַאנענמוא ךיוא גָאט םענעי ןיא סָאװ ,לזייא ןַײז טנַאּפשעגנַײא רע

 גנוצ ַא טָאה רע ןעוו סָאװ ,ןעטנַאניסָאר ןביוהעגפיוא רע טָאה ךָאנרעד .טרעקפעה

 ,םיא ןופ טראנעג ךיז רַאה ןַײז טינ ןוא ָאשטנַאס טינ טלָאװ ,ךיז ןנָאלק ףַא

 -וצ טָאה ,?זייא ןפַא טכַאמענ םעוװוקַאב ןטָאכיק ןָאד טָאה ַאשטנַאס ,רעציקעב

 -עג ךיז רע טָאה ,למייצ ןרַאפ לזייא םעד טימ ,ןוא ןעטנַאניסָאר ןטניה ןופ ןדנובעג

 ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יװ ,ןעניפעג ךיז זומ סע ּוװ ,ןיהַא רעקינייוו רעמ ןייג טזָאל

 םיא טָאה ,ןרעסעב וצ ןטוג ןופ טרימעג םיא טָאה סָאװ ,לזַאמ סָאד ןוא .ךַאילש רעד

 טָאה רע ּוװ ,געו םוצ ,לַײמ עּפַאנק א טנַאּפשעגכרוד טָאה רע רָאנ יו ,טריפעגוצ

 ,ןלעפעגליֹוװ סטָאכיק ןָאד וצ ןוא ןרעיודַאב ןַײז וצ ,טָאה סָאװ ,עמשטערק ַא ןעזרעד

 ןוא עמשטערק ַא זיא'ס זַא ,טרַאּפשענ ךיז טָאה ָאשטנַאס .סָאלש ַא ןרעוו טזומעג

 -ענ גנַאל יוזא טָאה שינערַאּפש סָאד ןוא .סָאלש ַא זיא'ס ,ןיינ זַא ,רענַײז רַאה רעד

 ןָא ,טנַאּפשעגנַײרא ךַײלג טָאה ָאשטנַאס ןוא ןעמוקעגוצ ןיחַא ןענַײז ייז זיב ,טרעיוד

 ,ןובאט ןצנַאג ןַײז טימ ,שינעגערפעצ םוש

 לטיּפַאק רעטנצכעז

 ,עמשטערק רער ןיא טריסַאּפ טָאה ןקילעדַא ןטלנלממב םעד סָאװ םעד ןגעוװ

 .טָאלש ַא רַאפ טלעטשטנרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ

 ,פזייא ןרעביא ןפרָאװעגרעבירַא טניל טָאכיק ןָאד רעמשטערק רעד טָאה ןעזע

 זַא ,טרעפטנעעג טָאה ָאשטנַאס .ןיא םיא סָאװ ןָאשטנַאס טגערפעג רע טָאה :

 םיא ןענַײז סע ןוא ןדלעפ א ןופ ןלַאפענּפָארַא זיא רע ,רעמ טשינ ,טינרָאנ זיא םיא

 ןימ םעד ןופ ןעוועג טשינ זיא בַײװ סרעמשטערק םעד .,ןּפיר יד טקידעשעצ ?סיבַא

 ןוא עקיצרַאהטונ ַא עוועטעב ןעוועג זיא יז םורָאװ ,טַײל ענױזַא אב ךעלטנייוועג יו

 א עריא ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ןלייה ןעמונעג דלַאב עקַאט טָאה יז .עקידנליפטימ א

 ןלייה ןפלעה ריא ןפורעג יז טָאה ,ענייש ַא ןוא עלוסב ַא ךָאנ ,עגנוי ַא ,רעטכָאט

 ,טסַאנ םעד

 ,םינָאּפ טיירב ַא טימ ,דיומ רענַאירוטסַא ןֵא טנידעג ךיוא טָאה עמשטערק ןיא

 טשינ ךיוא עטייווצ סָאד ןוא סדנילב א ניוא ןייא ,זָאנ רעמורק ַא ,זדלַאה ןקירעדינ ַא

 -נַא עלַא טקעדעגוצ טָאה רעּפרעק ענטלַאטש ריא ,סעמע .ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יו

 ןזיב סיפ יד ןופ ךייח יד ?טרעפ ןביז ןייק יז טָאה טַאהעג טשינ :סעניורסעכ ערעד

 טזומעג יז טָאה ,טרעקיוהעגנַײא לסיבָא ריא ַאב ןעוועג זיא עציילּפ יד לַײװ ןוא ּפָאק

 טָאה דיומ עװַארב עקיזָאד יד .טלָאװעג ךיז טָאה ריא יו רעמ דרע רעד וצ ןקֹוק
 ַא רעייז ןטָאכיק ןָאד טעבענסיוא ייז ןבָאה עדייב ןוא ןלַײרפ םעד ןפלָאהענוצ ךיוא

 ןרָאי עגנַאל ןעמ טָאה ,קיטנעק ,רעירפ ּווז ,רעמַאק א ןיא ץינרע רענעלענ טכעלש | 
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 טעב ןַײז סָאװ ,עלָאנעלַאב א ךיוא טרָאד זיא ןענַאטשעגנַײא ןוא ,יורטש ןטלַאהעג

 ריפ ןופ סע זיא ןענַאטשַאב סָאװ ,סטָאכיק ןָאד ןופ רעטַײװ ?סיבא ןענאטשעג ךיא

 ןופ ןוא ,קנעב עכַײלג טשינ ייווצ רעביא עטניילענרעבירא רעטערב עטלבוהעג טשינ

 ,ערדלָאק א רַאפ ןייגנָא טנעקעג רעכיג רע טָאה ,טייקניד סעמכַאמ סָאװ ,ץַארטַאמ א

 -רע ענעסירעצ יד ןופ סױרַא טשינ טעז ןעמ ןעוו סָאװ ,ןליונק טימ ןעוועג לופ זיא ןוא

 -יימ טנעסעג ,רערעייז טײקטרַאה רעד טיול ,ןעמ טלָאװ ,לָאװ ןופ ןענַײז ייז זַא ,רעט
 -נַאּפ ןופ יו ,עפייטש טַאהעג סע טָאה רעכעלַײל ייווצ ןוא ,רענייטש ןענַײז סָאד ןענ
 טעװ ,עריא םידעפ יד ןלייצדעביא ןלעוו לָאז ןעמ סָאװ ,ערדלָאק ַא ןוא ,רעדעל-רעצ

 | .ןעזרַאפ טשינ םענייא ןייק ןעמ
 -רעד .ןטָאכיק ןָאד טגײלעגנַײרַא ןעמ טָאה טעב םענעטלָאשרַאפ םעד טָא ןיא

 ןופ סטרעטסַאלּפ טימ טּפעלקַאב רעטכָאט ריא ןוא עקרעמשטערק יד םיא ןבָאה ךָאנ

 יד ןפורעג טָאװ ןעמ יװ ,סענרָאטירַאמ ייז טָאה ןטכױלעגוצ ןוא ,ּפָארַא זיב ןביוא/

 עקרעמשטערק יד טָאה ,סרעטסַאלפ יד ןגיילוצ ןסייעב יװ ױזַא ןוא .ןרענַאירוטסַא

 -יג ריא ןעעז ייז זַא ,טנָאזעג יז טָאה ,בַײל ןפַא סעקַאיניס ןטָאכיק ןָאד אב ןעזרעד

 י ,לַאפ ַא ןופ יו ּפעלק ןופ סיוא רעכ

 -עג רָאנ -- ,טגָאועג ָאשטנַאס טָאה -- ןעוועג סע ןענַײז ּפעלק ןייק טשינ ---
 טכַאמעג ךיז טָאה ץיּפש רעדעי ןוא ןצראטש ןוא ןציּפש ךַאס א זדלעפ רעד טָאה טאה

 טייקידענעג רעַײא ,עטנרַאה ,טעז --- ;טנָאזעג ריא רע טָאה ךיוא --- .קאיניס ןַײז

 םורָאװ ,ןצימע ךָאנ רַאפ ןצונ ןוא ענדַאיר ךעלקיטש עכעלטע ןבַײלברעביא ןלָאז

 ,םעשזירק יד ייוו ?סיבַא ןעוט רימ ךיוא

 -עג ךיוא ריא טָאה -- ,טרעפטנעעג עקרעמשטערק יד טָאה -- יֹוזַא בוא ---

 | | .ןלַאפענ ןבָאה טזומ

 רעד ןופ רָאנ -- ,טגָאזעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- ןלַאפעג טשינ ןיב ךיא ---

 יו ,בייל סָאד ייוו ױזַא רימ טוט ,ןלַאּפּפָארַא רַאה ןַײמ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ קערש

 .ןפרָאװעגנַײרא סנקעטש טנזיוט רימ טלָאװ ןעמ

 רימ םורָאו -- ,טנָאזעג ןלַײרפ סָאד טָאה -- ךעלנעמ ץנאנ ןיא סָאד --

 לָאמנייק ךיירגרעד ןוא םערוט ןכיוה א ןופ לַאפ ךיא זַא ,ןעמעלָאכ טּפָא ךיז טגעלפ
 טּפַאלקעצ ױזַא ןעוועג ךיא ןיב ,טּפַאכעגפיוא ךימ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,דרע יד טשינ

 | .ןלַאפעג ןסעמע ןַא טימ טלָאװ ךיא יװ ,ןכָארבעצ ןוא

 -טנעעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- עטנרַאה ,ןעמיס םעד ךַײא ריא טָאה טָא --

 רעכַאװ ,ךַאװ ץנַאנ ןעוועג ןיב ןוא טמעלָאכעג טשינ ךיז טָאה ,עליפַא ,רימ --- ,טרעפ
 ןָאד רַאה ןַײמ יוו רעקינייוו םיוק ךיא בָאה סעקַאיניס רָאנ ,טציא ךימ טעז ריא יו

 | .טָאכיק

 ַא סענרָאטירַאמ ןרענַאירוטסַא יד טָאה -- ?רילַאװַאק םעד ןעמ טפור יו --

 .ןָאטעג .גערפ

 ַא -- טרעפטנעעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- אשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ---



 טָאה ןעמ סָאװ ,עטססרַאטש ןוא עטסעב יד ןופ ןוא ,רעכוז-לגנַארעג יד ןופ ,רעטיר

 .טלעוו רעד ףַא ןעזעג טנַײח זיב ןרָאי עגנַאל טניז

 רעדיוו דיומ יד טָאה --- ?רעכוז-?גנַארעג ַא רעטיר ַא סנױזַא זיא עשז סָאװ ---
 .טגערפעג

 טָאה -- ?טינ סע טסייוו ריא זַא ,טלעוו רעד ּףַא ריא טנַײז עַײנ/ ַאזַא ט--
 רעטיר ַא זַא ,רעטסעווש ,ןסיוו עשז ריא טלָאז --- .טרעפטנעעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס
 רענענַאלשעג א רעדָא רע טרעוו ייווצ סנייא ןיא סָאװ ,ךאז ַאזַא זיא רעכוז-לגנַארעג
 שעפענ רעטסכעלקילגמוא רעד ןוא רעטסמירָא רעד רע זיא טנַײה :רעסייק ַא רעדָא
 סענידעמ ןופ ןעניורק ַײרד רעדָא ייווצ ןבָאה רע ןעק ןגרָאמ ןוא טלעוװ סטָאג ףַא

 .סערָאשעמ ןַײז ןעקנעשוצקעוַא

 ןשטנעמ םענשזַאװ ַאזַא ןופ סערָאשעמ רעד ,ריא סאו ,סע טמוק עשז יו ---

 ןייק עליפַא ,קיטנעק ,טשינ טָאה -- ןפֹורעגנָא ךיז עקרעמשטערק יד טָאה --

 | .?םוטנטשריפ

 ךָאנ זיא סע םורָאװ --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ירפ וצ ךָאנ זיא'פ ---

 ךָאנ רימ ןבָאה טנַײה זיב ןוא לגנַארעג ןכוז םוא ןעייג רימ טניז טינ שעדיוכ ןייק

 סעּפע טניפעג ןעמ ןוא ךַאז ןייא טכוז ןעמ טפערט סע ,ןפָארטעגנָא טשינ סנױזַא

 -סיוא ךיז טעװ טָאכיק ןָאד רַאה ןַײמ ביוא זַא ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא .שרעדנַא

 ,רעצנַאג א סױרַא ןופרעד לעװ ךיא ןוא ,לַאפ םעד ןופ רעדָא דנּוװ רעד ןופ ןלייה

 ,לטיט ןשינַאּפש ןטסעב םעד ּפַא ןטַײברַאפ טשינ ןעגנונעפָאה ענַײמ ךיא לעוו

 עלַא טימ ןוא טרעהעגנַײא טוג ץנַאג סעומש םעד וצ ךיז טָאה טָאכיק ןָאד

 -שטערק יד ןעמונעגנָא ןוא רעגעלעג ןַײז ףֵא טצעזענפיוא ךיז רע טָאה סעכיוק ענַײז

 :טנַאזעג ריא ןוא טנַאה רעד רַאפ עקרעמ

 רעכעלקילנ ַא רַאפ ןצעש ךַײא טגעמ ריא זַא ,עמַאד ענייש ,רימ טביולנ ---

 ךיא ביוא סָאװ ,ןָאזרעּפ ןַײמ רענעלטכַאנ ןבענעג סָאלש רעַײא ןיא טָאה ריא סָאוװ

 .ןשטנעמ םעד טברַאדרַאפ ביול-ןגייא ,סע ןעמ טגָאז יו ,סעמכבַאמ זיא ,טשינ יז ביול

 ,רָאנ ךַײא נָאז ךיא .ןיב ךיא רעוו ןלייצרעד ןיוש ךַײא םעוו רענערטנּפָאװ ןַײמ רָאנ

 טָאה ריא סָאװ סטוג סָאד ןרָאקיז ןיא רימ ַאב ןבירשרַאפ ןבָאה קיבייא לעװ ךיא זַא

 ןטעבעג טלָאװ ךיא ןוא ,ןבעל לע ךיא גנַאל יו ןעקנַאד וצ ךיײא יידעק ,ןָאטעג רימ |

 וצ ןדנובעג ןוא טכָאירַאפ ױזַא ןטלַאה טשינ ךימ לָאז עביל יד ןעלמיה עכיוה יד

 ריא סָאװ ,טייהנייש רעקידעוויוטעפאק רענעי ןופ ןגיוא יד וצ ךיוא יו ,ןצעזענ עריא

 ןלָאז ןלַײרפ םענייש םעד ןופ ןגיוא יד יידעק ,רימ רַאפ זיולב סױרַא ךיא דער ןעמָאנ

 | ,טייהיירפ ןַײמ ןופ ןרַאה יד ןרעוו

 עוַארב יד יוו ,רעטכָאט ריא ןוא עקרעמשטערק יד ןענַאטשעג ןענַײז טשימעצ

 סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ םעד ןופ דייר יד טרעהעגסיוא ןבָאה ייז ןעוו ,סענרָאטירַאמ

 טנַאעג שטָאב ,שיכירג ייז וצ טדערעג טלָאװ רע יו ,ןענַאטשרַאפ ױזַא ןבָאה ייז

 -ינכ ןוא טייקטיירגטסניד ןופ טָאבנָא םעד טימ ןָא ךיז ןרעק דייר יד זַא ,ייז ןבָאה
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 ,ךַארּפש ַאזַא וצ ןעוועג טניוװעג טשינ ןענַײז ייז יו ױזַא רָאנ .טייקכעלפעה רעקידעפ

 ןַא רָאג םיא ןיא ייז ןבָאה ןעזעג ןוא ,טרעדנווװעג ךיז ןוא םיא ףַא טקוקעג ייז ןבָאה

 טימ טקנַאדַאב םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןעז וצ טניוװעג ץענַײז ייז יו ,ןשטנעמ רעדנַא

 -ַאירוטסַא יד ןוא .קעװַא ךיז ןענַײז ןוא טייקכעלמעה ןַײז רַאפ דייר עשירעמשטערק

 טקיטיינעג ןירעד ךיז טָאה סָאװ ,ןָאשטנַאס ןלייה ןעמונעג טָאה סענרָאטירַאמ ןרענ

 | .רַאה ןַײז יו רעקינייו טשינ

 - עדייב ייז ןלָאז טכַאנ יד זַא ,טכַאמענּפָא טָאהעג ריא טימ טָאה עלָאנעלַאב רעד

 ןלעװ טסעג יד רָאנ יו זַא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג םיא טָאה יז ןוא ןטלַאהרעטנוא ךיז

 םיא וצ ןעמוק יז טעװ ,ןפָאלש ןייג ןלעוו םיטַאבעלַאב יִד ןוא טקַיורַאב ןבָאה ךיִז

 ,ןעמ טלייצרעד דיומ רעד ןגעוו ןוא .ביל זיא םיא יוװ ןלעטשנדירפוצ םיא טעװ ןוא
 ןֹוא דלַאו ןיא ןבענ ןעוועג עליפַא סע לָאז יז ,טרָאװ ןטלַאהעג קידנעטש טָאה יז זַא

 ןיא ןעניד סָאד ןוא רענַײּפ ַא רעייז רַאפ ךיז יז טָאה ןטלַאהעג םורָאװ ,סעדייא ןָא

 ריא ןבָאה טכַארכעג םורָאװ ,דעװָאקמוא ןייק ןעוועג טשינ ריא רַאפ זיא עמשטערק

 ,עטרַאה סטָאכיק ןָאד .ןקילנמוא יײלרעלַא ןוא סערָאצ עריא ;טנָאזעג יז טָאה ,וצרעד

 ןיא ןענַאטשעג טַאהעג טשרעוצ זיא רענעלעג עטרַאנעגּפָא ןוא עקידכעבענ ,עלָאמש

 -עג םיא ןבעל ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא רעמַאק רעטנרעטשענסיוא רעד ןופ טימ רעד

 ,עקעד ַא טימ עשזָאנָאר ַא ןופ סע ןזיא ןענַאטשַאב סָאװ ,ָאשטנַאס טעב ןַײז טכַאמ

 ייווצ יד ךָאנ .לָאװ ןופ רעדייא זָארג םענעריושעג ןופ ןַײז טזומעג רעכיג טָאה סָאװ
 יד טימ ,טגָאזעג ןיוש יו ,טעבעגסיוא ,סעלָאנעלַאנ םעד ןענַאטשעג זיא סרעגעלעג

 רע טָאה טאהענ שטָאכ ,ןעלזייא-ליומ עטסעב ייווצ ענַײז ןופ סעקעד ןוא ךעלטנעוועג

 וצ טגנַאלַאב לָאמַא טָאה רענייא סעמכַאמ ,עטמירַאב ןוא עטעפ ,עקיצנַאלג ,ףלעווצ

 -ענ רעד ןופ רעבַאכעמ רעד טלייצרעד סע יװ ,סעלָאנעלַאב רעלַאװערַא עכַײר יד

 םיא טָאה רע סָאװ ,עלָאגעלַאב םעד הַא ּפִא רעדנוזַאב ךיז טלעטש רעכלעוו ,עטכיש

 .וערָאק ?קיטש ַא רענַײז רע זיא ןעוועג זַא ,ןבָאה עליפַא ליו ןוא ,טנעקעג טוג

 -יריגנסיוו א רעייז ןעוועג זיא ילעננענעב עטעמַאה עדיס רעד סָאװ םעד סעמכַאמ

 . טשינ טָאה רע יוװ ןקרעמ ריא טנעק ,רעכעלטקניפ ַא ץלַא ןיא ןוא רעקירָאטסיה רעק

 יו ,טלייצרעד רעטַײװ ָאד ןרעוו סָאװ ןכַאז יד ןייגַײברַאפ ןוא ןגַײװשרַאפ טלָאװעג

 -סיה עטסנרע יד ליּפשַײב א ןעמענ ךיז ןענעק ןופרעד .ןענַײז ייז קיטַײז ןוא ןיילק

 -רעד ייז זַא ,ּפַאנק ןוא ץרוק ױזַא ןשינעעשענ ןגעוו זדנוא ןלייצרעד סָאװ ,רעקירָאט

 ןליווזייב סיוא ,רעטניט םעניא רעביא ןזָאל ןוא ןּפיל יד .זיב םיוק זדנוא וצ ןעיינ

 לָאז טשטנעבעג לָאמ טנזיוט .קרעוו םענופ עטסקיטכיװ סָאד ,ןסיוומוא םיוא רעדָא

 -עי ןופ רעבַאכעמ רעד ןוא "עטנַאמַאקיר סיוא עטנַאלבַאט , ןופ רעבַאכעמ רעד ןַײז

 יו ןוא !סַאילימָאט טשריפ םעד ןופ םיסַײמ יד טלייצרעד סָאװ ,ךוב ןטייווצ םעג

 | | !ץלַא ןבַײרשַאב ייז ךעלטקניּפ

 -ליױמ ענַײז וצ קוק ַא טּפַאכעג טָאה עכָאגעלַאב רעד יו ,סע טסייה ,םעדכָאנ

 ענַײז ףֵא ןניוצעגסיוא ךיז רע טָאה ,קערבָא ןטייווצ םעד ןטָאשעגנָא ייז ןוא ןעלזייא

 -נַאס .סענרָאטירַאמ רעכעלטקניּפ רעייז ןַײז ףֵא ןטרַאװ ןעמונענ ןוא ךעלטנעוועג
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 טָאה רע קרַאטש יװ רָאנ ,טגײלעגקעװַא ןוא טרעטסַאלּפַאב ןעוועג ןיוש זיא ָאשט |
 ןָאד ךיוא .ןּפיר יד ןיא קיטייו דעד טזָאלרעד טשינ םיא טָאה ,ןפָאלשנַײא טלָאװעג

 -עג זיא ליטש .זָאה ַא יװ ןפָא ןניוא יד ןטלַאהעג טָאה ןקיטייוו ענַײז טימ טָאביק

 ּפמָאל ַא ןופ ,ןעוועג טרָאד זיא זיולב ןַײש ןייא ןוא עמשטערק רעצנַאג רעד ןיא ןעוו

 -בָאנ יד ןוא ור עכעלרעדנוו יד טא .זיוהריפ םעד ןטימ ןיא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 ,ןעגנוריסַאּפ יד ןגעװ ןבָאה קידנעטש טגעלפ רעטיר רעזדנוא סָאװ ןשינעטכַארט

 ןיא ןעוועג קידלוש ןענַײז סָאװ ,רעכיב יד ןיא טלייצרעד טָארט ןדעי ףַא ןרעוו סָאװ

 סָאװ ,ןסעאגושעמ ענעטלעז ענעי ןופ רענייא וצ טריפרעד םיא ןבָאה ,קילגמוא ןַײז

 ןיא רע זיא ןעמוקעג זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע :ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ

 עלַא רעסעלש ןעוועג ןגיױא ענַײז ןיא ןענַײז ,טנַאזעג יו ןוא) סָאלש ןטמירַאב ַא

 יד ןיא רעטכָאט סרעמשטערק םעד זַא ןוא ,ןןענַאטשעננַײא זיא רע ווו ,סעמשטערק

 עטניזַאב ַא ,טבילרַאפ םיא ןיא ךיז טָאה יז זַא ןוא ,רַאה-סָאלש םעד ןופ רעטכָאט

 עוויינניב ,יז טע.: טכַאנַאב זַא טנַאזעגוצ םיא טָאה ןוא ,טייקכעלרעטיר ןַײז ןופ

 -נָא טָאה רע יו ױזַא ןוא ,לַײוװ עשביה ַא םיא טימ ןגיל ןעמוק ,ןרעטלע עריא ןופ

 טָאה ,טלעטשענפיוא ןיילא ךיז טָאה רע סָאװ ,עיזַאטנַאפ עצנַאנ יד רָאװ רַאפ ןעמונעג

 ןַײז סָאװ ,עגַאל רעשילַאקיזיר רעד ןנעוו ןטכארט ןעמונעג ןוא טסגנַא ןעמוקַאב רע

 "ַאב וצ טשינ ךיז רע טָאה ןעמונעגריפ ןוא .ןייטשוצסיוא ןבָאה טעװ טייקכעלטנרָא

 -עשז ןגיניק יד עליפַא געמ ,ָאסָאבַאט ןופ אעניצלוד עמַאד ןַײז ןגעק עלוװַא ןייק ןייג

 ' .ַאנָאינַאטניק עמַאד ריא טימ םיא רַאפ ןלעטש ךיז ןיילַא עווענ

 טַײצ יד ןעמוקעג זיא ,ןכַאז עקיניזמוא יד ןופ טכַארטעגנ ױזַא טָאה רע יװ ןוא

 ןרענַאירוטסַא יד ןעוו ,(ָאש עלַאטַאפ יד ןעוועג יז זיא םיא רַאפ סָאװ) ָאש יד ןוא

 -לווַײב ַא טימ ןעמונרַאפ רָאה יד ,סעװרָאב ןוא דמעה ןליוה ןיא ,ןעמוקעגנַײרַא זיא

 רעד רעביא טירט עקיטכיזרָאפ ןוא עליטש טימ יז טָאה ןטָארטעג .עקיעפָאק רענ

 "ענוצ זיא יז רעכָא רָאנ יוװ .עלָאנעלַאב ריא וצ ,ןנילעג ןענַײז ַײוד יד ּוװ ,רעמַאק

 .טצעזענפיוא ךיז טָאה ןוא טרעהרעד ןיוש יז טָאכיק ןָאד טָאה ,ריט רעד וצ ןעמוק

 יד ןיא קיטייװ ןַײז ףֵא ןוא סרעטסַאלפ יד ףֵא טקוקעג טשינ ןוא ,טעב ןיא ךיז ַאב

 7 .יורפגנוי ענייש ןַײז ןעמענוצפיוא טקערטשעגסיוא סמערָא יד רע טָאה ,ןּפיר

 ,םיורָאפ טנעה יד טימ ,קידנגייוװש ןוא טגנערטשעננָא ,טנַאּפשעג טָאה ןרענַאירוטסַא

 רע ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ןופ סמערָא יד טימ ןפָארטעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ןטבילעג ריא וצ

 יז םעד ןָא ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ יז ןוא קנעלעג-טנַאה ַא ַאב טּפַאכעגנָא טסעפ יז טָאה

 .טעב ןפַא ךיז ַאב טצעזעגקעווַא יז טָאה רע ןוא ,ןדײרסױרַא טרָאװ ַא ייברעד לָאז

 ךיז טָאה ,עניסורַאּפ ןופ סע זיא ןעוועג שטָאכ ןוא ,דמעה ריא טפַאטעגנָא טָאה רע

 ןדלַאה ןפא יז טָאה ןגָארטעג .?בעוו ןטסנַײּפ ןוא ןטסניד ןופ זיא'ס טכַאדעג םיא

 -ךערזימ עטסרעַײט יד ןענַײז סָאד טכאדענ ךיז טָאה םיא רָאנ ,ןלערק ענרעזעלג

 טכַארטַאב ייז טָאה רע רָאנ ,עניטעש יוװ ןעוועג טרַאה רעכיג ןענַײז רָאה עריא .לרעּפ

 ןוז יד טלקנוטראפ ץנַאלנ רעייז סָאװ ,דלָאג ןשיבַארַא ןטסקיצנַאלנ ןופ ןטיוצ רַאפ

 -דּוװ םענענַאטששנרעביא טימ טקעמשעג עדַאװַא טָאה סָאװ ,םעטָא ריא ןוא .ןייֿלַא

 -ָארַא ןדלימ ַא טימ ?יומ ריא ןופ ךיז טנָארט ,טכַאדענ םיא ךיז טָאה ,טַאלַאס-ןטש
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 טלַאטשעג ריא גנולעטשרָאפ ןַײז ןיא ןלָאמעג ךיז רע טָאה לַאלכיב .ךורעג ןשיטַאמ

 סָאװ ,ןסעצנירּפ רענעי ןגעוו רעכיב ענַײז ןיא טנעיילעגסיורצ סָאד טָאה רע יװ ַאזַא

 ,עביל ןַײז ןופ עמניזַאב ַא ,ןטבילענ ןטקידנוװרַאפ ריא וצ ךוזאב וצ ןעמוקעג זיא

 -עג ןיא טדנעלברַאפ ױזַא ןוא טנכערעגסיוא טרָאד ןרעוו סָאװ ,סעליַאמ עלַא יד טימ

 רעד טשינ ,גנורירַאב ריא םיא טָאה ןסױטשעגּפָא טשינ זַא ,ץירָאּפ רעמירָא רעד ןעוו

 ןייק טשינ ,ןרעדנַא ןַא ןוא טכַארבעג ךיז טימ טָאה דיומ יד סָאװ ,ליומ םענופ ךעייר

 - טלַאה רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה רעכיג .טלביאעגנ רעכיז רע טלָאװ ,עלָאגעלַאב
 ױזַא ןטלַאהעג יז טָאה רע יוװ ןוא .טייקנייש רעד ןופ ןטענ יד סמערָא ענַײז ןיא

 ןעמונעג לָאק ןליטש ןטבילרַאפ ַא טימ רע טָאה ,טנעה ענַײז ןיא טמעלקעגנַיא

 : : :ריא וצ ןדייר
 רצ ךַײא ,עמַאד ענעביוהרעד ןוא ענייש ,ךעיוקעב ןַײז ןלעוו ךיז טלָאװ רימ ---

 -ַאב וצ ,ןָאטעג רימ טימ טָאה ריא סָאװ ,דָאנעג ןסיורג םעד ראפ ןעניולַאב ןענעק

 ןגלָאפרַאפ ףיוא טשינ טרעה סָאװ) לריונ רעד רָאנ .טייקנייש רעַײא טימ ךיז ןזַײװ

 -עצ ַא טעב םעד ןיא ןגײלנַײרַא ךימ לָאז ךיא טלָאװעג טָאה (עמורפ ןוא עטוג יד

 -ַאב וצ רענַאב רעַײא זיא רענַאב ןַײמ שטָאכ ןוא רענעכָארבעצ ַא ןוא רעטּפַאלק

 ךָאנ טמוק טייקכעלנעמוא רעד ֹוצ ,רעמכָאנ ןוא .ךעלנעמוא ןַײז סָאד לָאז ,ןקידירפ

 -וצלוד ןכַײלגרַאפ םוצ טינ רעד ןבענעג בָאה ךיא סָאװ טרָאװ סָאד ,עטייווצ ַא וצ

 ןעוו .ןשינעטכַארט עטסגנגרָאברַאפ עניימ ןופ עמַאד עקיצנייא יד ,ָאסָאבָאט ןופ ַאענ

 רעטיר רעשירַאנ צזַא ןעוועג טשינ ךיא טלָאװ ,געוו ןיא רימ ךיז טלעטש סָאד טשינ

 סיורג רעַײא סָאוו ,טייחנגעלעג עכעלקילג ַאזַא ןקידייל ןיא ןזָאלכרוד לָאז ךיא

 ,טפַאשרַאפ רימ טָאה טייקסטונ

 ,םעלק רעד ןופ טציוושעג טָאה ןוא טַאהעג טסגנַא סיורג טָאה סענרָאטירַאמ

 טָאה ןוא ןענַאטשרַאפ טינ טרָאװ ַא טָאה יז .ןטלַאהעג יז טָאה טָאכיק ןָאד רעכלעוו ןיא

 ןטַײרסױרַא ךיז טלָאװעג רָאנ ןוא ,טדער רע סָאװ םעד וצ טרעהענוצ טשינ עליפַא ךיז

 ןטלַאהעג םיא טָאה קעשייכ רעזייב ןַײז סָאװ ,עלָאנעלַאב רעווַארב רעד .םיא ןופ

 -טיֹוא טָאח ,ןעמוקנַײרַא בַײװסּפעק ןַײז טרעהרעד טָאה רע יװ טונימ רעד ןופ ךַאװ

 -סַא רעד ףַא קיטכיזרעפייא ,ןוא טגָאזענ ריא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ץלא טרעהעג

 ןכעלעמַאּפ רע טָאה ,ןטייווצ ַא ףַא ןטיברַאפ ןוא טרַאנעג םיא טָאה יז זַא ןרענַאירוט

 ןלעװ סע סָאװ טימ טרַאװעג ?יטש טָאה ןוא רענעלעג סטָאכיק ןָאד וצ טנַאּפשענוצ

 טסַײר דיומ יד ןעזעג טָאה רע זַא רָאנ .טינ טייטשרַאפ רע סָאװ דייר יד ןקידנע ךיז

 םַאּפש רעד םיא זיא ,ךיז וצ ץלַא יז טסַײר טָאכיק ןָאד ןוא טנעה סמענעי ןופ ךיז

 ןַײז טימ טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא םערָא ןַײז ןביוהענפיוא טָאה רע ןוא ןלעפעג טשינ

 -יר ןטבילרַאפ םַײד ןופ ןיק ןלָאמטש םעד רעביא ןָאטעג ץעז ןכעלקערש ַאזַא טסיופ

 רע זיא ,גונעג טשינ .טולב טימ ןשַאװאב ליומ עצנַאנ סָאד םיא טָאה רע זַא ,רעט

 קע ןייא ןופ ןטָארטעגסיױא סיפ יד טימ םיא טָאה ןוא ןקור ןפא םיא וצ ףױרַא ךָאנ

 אזא ףַא טינרָאג ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רענעלעג סָאד טָאה ,ךָאנ וצרעד .ןטייווצ ןזיב

 טימ ןלַאפעגנַײא ךיא ןוא עלָאנעלַאב םעד ןטלַאהעגסיוא טשינ ,טנעמַאדנופ ןטסעפ

 זַא ,טכַארטעג ךיז טָאה סָאװ ,רעמשטערק םעד טקעווענפיוא טָאה רע זַא ,ךַארק ַאזַא
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 ןפַא ןפורעג יז טָאה רע סעמכַאמ ,סעגרָאטירַאמ טימ ךעסכיס ַא סעּפע ןַײז זומ סָאד
 ,ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה דַאשכ םעד טימ .,ןפורעגנָא טשינ ךיז טָאה יז ןוא לָאק
 דעד טרעהעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ןיחַא קעװַא זיא ןוא ץ'ענַאק א ןדנוצעגנָא טָאה
 | | .רעדורעג

 ,רעזייב א רעייז רע זיא ןעוועג ןוא ,טייג סָאבעלַאב רעד דיומ יד טָאה ןעזעג
 -ןַאס ּוװ ,טעב םַאב טּפַאכעגנָא ךיז שינרעטַאלפ ןוא שינרעטיצ עליוה ןיא יז טָאה
 -עגפיונוצ טרָאד ךיז טָאה יז ןוא ,ןפָאלשעג ץלַא ךָאנ ןוא ןנילעג זיא ַאצנַאּפ ַאשט
 .ליונק ַא יו טיירד

 :יירשעג ַא טימ ןַײרַא זיא רעמשטערק רעד

 .סעיצפעכ ענַײד עדַאװא ןענַײז סָאד ?עניוװ ,ץיגרע וטסיב ווו ---

 טליפרעד טָאה רע זַא ןוא ,ָאשטנַאס טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עגער רעד ןיא

 רעזייב ַא זיא'ס טניימעג רע טָאה ,ןפרָאװענּפױרַא םיא ףֶא טַָאמיק קַאּפ םעד
 לסיב שביק ַא ןוא ןטַײז עלַא ףַא ןטסיופ יד טימ ןפרַאװ ןעמונעג טָאה ןוא םעלָאכ
 טָאה ,ייוו ריא טיט סע טליפרעד טָאה יז ןַא ןוא ,סענרָאטיראמ ןפָארטעג ןבָאה ּפעלקי
 ,וַא ,ליפ ױזַא ןָאשטנַאס ןבעגעגקירוצ טָאה ןוא עשוב יד ךיז ןֹופ ןפרָאװענּפָארַא יז
 טָאה רע זַא ןוא .ןפָאלש טנעקעג טשינ רעטַײװ רע טָאה ,סורדרַאפ ןסיורג ןַײז וצ
 עלַא טימ ךיז רע טָאה ,ןעמעוו ןופ טינ טסייוו ןוא ןגָאלשעג טרעוו רע טליפעג
 טָאה סע ןוא סענרָאטירַאמ טימ טּפַאכעגמורַא ךיז ןוא ןביוהענפיוא סעכיוק עגַײז
 ןיא געלשעג רעשימָאק עמַאס ןוא רעטסקידסענָאשקַא רעד ןדנוברַאפ ייז ןשיווצ ךיז

 | .טלעוו רעד

 סָאװ ,ץענַאק סרטמשטערק םענופ ןַײש רעד ַאב ,עלָאנעלַאב רעד טָאה ןעזרעד
 ריא ןפָאלעג ןיא ןוא ןטָאכיק ןָאד טזָאלעגרעביא רע טָאה ,עמַאד ןַײז טימ טוט ןעמ
 -ַאק רעדנַא ןַא םימ רָאנ .רעמשטערק רעד ןָאטעג טָאה ענעגייא סָאד .ןפלעהסיורַא
 רָאנ זַא ,ןעוועג רע זיא רעכיז םורָאװ ,דיומ יד ןשטַאּפסױא רע טָאה טלָאװעג ,ענָאװ
 יד, :סע ןעמ טיאז יװ ,ױזַא טָא ןוא .רעדימרַאה ןצנַאג םעד ןיא קידלוש זיא יז

 דעד טָאה ,"?קעמש ןראפ ?קירטש סָאד ,?קירטש ןרָאפ זיומ יד ,זיומ רעד רַאפ ץַאק

 -שטערק רעד ,םיא דיומ יד ,דיופ רעד אשטנאס ,ןָאשטנַאס טגנַאלרעד עלָאגעלַאב

 -ֹּפִא ןָא ןוא טעּפמיא סיורג טימ ּפעלק ןטָאשעג ייז ןבָאה עלַא ןוא דיומ רעד רעמ

 רעד ןיא ןוא ןשַאלעגסיױא ץענַאק רעד רעמשטערק טאב ךיז טָאה ךָאנ וצרעד .לעטש

 ןבעגעג סענָאמכַאר ןָא ןוא עּפוק ןייא ןיא ןטייווצ םעד רענייא ייז ןבָאה רעטצניפ

 .טזָאלעגרעביא טשינ רעווייא ןטנוזעג ןייק ןוא ןפָארטעג !בָאה ייז רָאנ ּוװ ּפעלק

 -ילֲאּפ רעד ןופ רענייא עמשטערק ןיא טכַאנ ענעי רָארג זיא ןענַאטשעגנַײא
 -עכָאט ןטלא םעד ןופ ,טפַאשרעדורב עקילייה יד יז טפור ןעמ סָאװ ,עסורוואכדייצ

 םעד טימ רעדורעג םענדָאמ-ענושעמ םעד טרעהרעד טָאה רע זַא ןוא ,סוּפראק רעד

 ןריּמַאּפ ענַײז טײמ עקשוּפ ענעכעלב יד ןוא ןקעטש ןַײז טּפַאכעג רע טָאה ,געלשעג

 :יירשעג ַא טימ רעמַאק רערעטצניפ רעד ןיא ןַײרַא זיא ןוא

 -רעדורב רעקילייה רעד רעטנוא ךַײא טינ !ץיטסוי רעד רעטנוא ךַײא טיג ---

 !טמַאש



 -עצ רעד ןעוועג זיא ,ןנָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעמעוו ףֵא רעטשרע רעד ןוא

 ליומ ןטימ טעב זיא ךיז ַאב ןפראווענמוא ןנילעג זיא סָאװ ,טָאכיק ןָאד רענענַאלש

 ץלַא ןוא םינָאּפ סָאד טנַאה רעד טימ םיא רע טָאה טּפַאטעג .רעטשעלַאכעג א ףױרַא
 טלמוט ,טלַאה ר2 ןעמעוו רעד זַא ןעזענ רָאנ !ץיטסוי רעד סיוא טנלָאפ :ןגירשעג

 -נַא יד זַא ןוא טיוט זיא רע זַא ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,טינ ךיז טריר ןוא טינ ךיז

 טָאה ,דַאשכ םעד טימ ןוא ,רעדרעמ ענַײז ןענַײז ,טרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ערעד

 | :ןעיירש ןעמונעג רעכעה ךָאנ רע

 ןעמ ,ןענַאד ןופ סױרַא טשינ רענייק לָאז !עמשטערק ןיא ריט יד טכַאמרַאפ --

 !טעגרַאחרעד ןשטנעמ ַא ָאד טָאה

 -םיוא טָאה רענייא רעדעי ןוא ןקָארשעגרעביא ןעמעלַא טָאה יירשעג רעד טָא

 זיא רעמשטערק רעד .לָאק סָאד טרעהרעד טָאה רע יו םעד םיול ,ןנָאלש טרעהעג

 ריא ֹוצ דיומ יד ,ךעלטנעוועג ענַײז וצ עלָאנעלַאב רעד ,רעדייכ ןיא ךיז וצ קעווַא

 .טרָא םענופ ןריר טנעקענ טשינ ךיז ןבָאה ָאשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד רָאנ ןוא ?סעק

 ַא ןכז קעװַא זיא ןוא עדרָאמ סטָאכיק ןָאד טזָאלענּפָא טנַאיצילַאּפ רעד טָאה ָאד

 רעד סעמכַאמ ,טינ ייז רע טָאה ןענופעג רָאנ .רעדרעמ יד ןּפַאכ וצ ףַא ץענַאק

 -יִלֲאֹּפ רעד ןוא טמָאל םעד ןשָאלענסיױא טָאה ןַאמכאפ רעטינעג ַא יו ,רעמשטערק

 ַא ןדנוצעגנָא ימ סיורנ טימ טָאה רע ּווװ ,ןוזיוא םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה טנַאוצ

 .ץענַאק ןטייווצ

 .לטיּפאק רעטנצעביז

 -לעה רעד סָאװ ,ןכַאז עכעלנַײּפ ריש ַא ןָא יד טלייצרעד רעטַײװ טרעוװ סע ּוװ
 ןכָאה אצנַאּפ ָאשטנַאס רעגערטנּפָאװ רעװַארב ןַײז ןוא טָאכיק ןָאד רעשיד
 טניימעג ןקילגמוא ןַײז וצ ,טָאה רע טָאװ ,עמשטערק רעד ןיא טבעלעגרעכיא

 .םָאלש ַא זיא'ס

 ַאזַא טקנוּפ טימ ןוא טכַאמנָא ןַײז ןופ סױרַא טַאהעג ןיוש זיא טָאכיק א"
 דעג ןיא רע סייטצ רעגערטנּפָאװ ןַײז ןפורעג רעירפ גָאט ַא טָאה רע יװ ןָאט

 | :ןפור ןעמונעג טציא םיא רע טָאה ,ךעלגנערד יד ןופ לָאט םעניא ןניל

 ?ָאשטנַאס טניירפ ,טסמָאלש וד ?טספָאלש וד ,טניַײרפ ,ָאשטנַאס ---

 -טנעעג ָאשטנַאס טָאה -- !רימ ֹוצ זיא ךָארב ַא ,ןפָאלש רָאנ ןעק רעו ---

 !רימ ףֵא ןפרָאװעג טכאנ יד ךיז ןבָאה םידייש זַא -- טרעפ

 . ,טרעפטנעעג טאכיק ןָאד טָאה --- ןביולג רעכיז ץנַאג ריד סע טסנעמ וד --

 םורָאװ ,רעטמעשיקרַאפ א א ןיא סָאלש רעד רעדָא טינ ייטשראפ ךיא רעדָא םורָאװ ---

 זַא ,ןרעווש רימ טזומ וד .,ןגָאז נשינ טציא ריד ךיא לע סָאד .רָאנ ...ןטסלָאז ןסיוו

 | .טױט ןַײמ ךָאנ זיב דָאסעב ןטלַאה סע טסעוו וד

- 158 - 
8 : 



 .טרעפטנעעגנ ָאשטנַאס טָאה -- ךיא רעווש עדַאװַא --

 בָאה ךיא סעמכַאמ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ריד סע גָאז ךיא --

 ..ןדַײל רימ בילוצ לָאז דעװַאק סנצימע טנַײפ

 ךיא זַא -- ,טרעזַאכעגרעביא ָאשטנַאפ טָאה -- רעווש ךיא זַא גָאז ךיא --ה

 טעב ךיא ןוא ןכַײפ טעוװו טייקידענעג רעַײא גנַאל ױזַא ןדייר טשינ ןופרעד לעוװ

 .ןקעלּפטנַא ןענעק ןגרָאמ ךָאנ סָאד לָאז ךיא טָאנ

 --- ,טרעפטנעעו טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ךיא וט סטבעלש לימ ױזַא ---
 ?ןטיוט ַא ןעז ךיג ױזַא ךימ טסליוו וד זַא

 ךיא סעמכַאמ רַאְו -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- רַאּפרעד טשינ --

 ַאב ןלָאז ייז ןלעוװ טשינ טלָאוװ ןוא ןכַאז יד רימ ַאב ןטלַאה וצ גנַאל טנַײפ בָאה

 | .ןליופ רימ

 רָאנ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ןַײז טינ לָאז סָאד סָאװ בילוצ --

 -עד טסגעמ וד ןוא טײקנַײפ ןַײד ףַא ןוא טפַאשַײרטעג ןַײד ףַא ךימ זָאלרַאפ ךיא

 -נוריסַאּפ עטסנמלעז יד ןופ ענייא טריסַאּפ רימ טימ טָאה טכַאנ יד זַא ,ןסיוו םור

 -רעד ריד יז לע ךיא זַא ןוא ,ןטלַאה וצ רעַײט יז יו ןסיוו לעװ ךיא סָאװ ,ןעג

 ןופ רעטכָאט יד ןעמוקעג רימ וצ זיא גנַאל טשינ טשרע זַא ,ןסיוו וטסעוו ,ןלייצ

 ,ןעיורפננוי יד ןופ עטסנעש יד ןוא עטסקנַאלש יד זיא יז סָאװ ,רַאה-סָאלש םעד

 רעד ןגעװ ןגָאז ריד ךיא ןעק סָאװ .טלעוו רעבלַאה ףַא ןפערטנָא ןעק ןעמ סָאװ

 ?לבכייס ןצלאטש ריא ןנעוװ ןנָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ?ןױשרַאּפ ריא ןופ טייקנייש

 ךיא סָאװ .טרָאוו םעד בילוצ סָאװ ,ןכַאז ענעגרָאברַאפ ערעדנַא ךעיוקמ סָאװ ןוא

 ןזָאל ןוא ןנַײװשרַאפ ייז ךיא לעוװ ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד עמַאד ןַײמ ןבענעג בָאה

 טימ ענַאקעמ ךימ ןוא ןיילַא ?מיה רעד זַא ,ןנָאז רָאנ ריד לע ךיא ?טרידַאבמוא

 סָאד ןיא סָאד ןוא) רעשפע ןוא .טקישענוצ רימ טָאה לזַאמ סָאד סָאװ ,סטוג םעד

 םעד ןטימניא עמַאס םורָאװ ,רעטפעשיקרַאפ ַא עקַאט סָאלש רעד זיא (עטססיטכיר
 -ּפָארַא ץיגרע ןופ ךיז טָאה ,טריפענ ריא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג-סעביל ןסיז

 ַא ןופ םערָא ןַא סעּפע וצ טפעהַאב ,טסיופ ַא ,ןענַאװ ןופ טינ סייוו ךיא ,טזָאלעג)

 רימ זיא רע זא ןיק םעד רעביא ןָאטעג ץעז ַאזַא רימ טָאה ןוא ,זיר ןקידרעטסנָאמ

 ףיא רימ זַא ןיַאמעצ ױזַא ךימ רע טָאה ךָאנרעד .טולב טימ ןשַאורַאפ ןצנַאנניא

 סעטנַאניסָאר רעביא ,זדנוא ןבָאה רעגעילַאג יד סייעב ,ןטכענ יוװ רענרע ךָאנ טציא

 רעד זַא ,רעַײשעמ םורעד ךימ ןיב ךיא .טסייוו וד יוװ ,טקיזַאמעצ ױזַא ,סערייקפעה

 רָאמ ןטפעשיקרַאפ ַא טקעטשרַאפ ןבָאה ץינרע זומ טייקנייש ןופ רעציוא סיורפננוי

 .ןגעוו טענַײמ רַאפ טשינ ןַײז זומ יז ןוא

 -ָאו -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןגעוו טענַײמ רַאפ טשינ ךיוא ןוא ---

 ןענַײז ךעלננערד יד זַא ױזַא ,ןסימשעג ןרָאמ טרעדנוה ריפ יו רעמ ןבָאה ךימ םור

 -סיוא יד טָא ןַא -יא טפור יװ ,רימ טנָאז רָאנ .ןטיורב-סעכלַאמ טימ ןטרָאט ןעוועג

 רימ יו ױזַא טֶא ןעמוקעגסױרַא ריא ןופ ןענַײז רימ סָאװ ,גנוריסַאּפ עשילרעטה

 ןיא שטָאכ טָאה ריא ,ןדַײפרעד וצ ךָאנ טייקידענעג רעַײא ?ןעמוקעגסױרַא ןענַײז



 ךיא ,טגָאז ריא יוװ ,ןכַײלגרַאפ םוצ טינ סָאװ טייקנייש יד ןטלַאהעג טנעה ערעייא

 ןצנַאג םעד ןּפַאכ יצ ןכער ךיא סָאװ ,ץימש יד ץוכַא טַאהעג ךיא בָאה סָאװ .רעבָא

 סָאװ ,טַאהעג ךימ טָאה סָאװ ןעמַאמ רעד וצ ןוא רימ וצ זיא ייוו ?םענַײמ ןבעל

 וצ סָאד זיא סע ןעוו טשינ עליפַא טכַארט ןוא רעטיר-רעדנַאװ ןייק טשינ ןיב ךיא

 !קעלייכ רעמסערג רעד סיוא רימ טלַאפ ןשינעקישנָא עזייב עֶלַא ןופ ןוא ,ןַײז

 ,.שנערפעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ןגָאלשעג ,סע טסייה ,ךיוא ךיד ןעמ טָאה ---

 -- ?םענַײמ םאטש םוצ ףךיא נָאלק ַא ,טגָאזעג טשינ ןעד ךַײא ךיא בָאה ---

 .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה

 -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רענַײמ טנַײרפ ,טינ םירוסעי ןַײק בָאה ---

 ףערעה ןייא ןיא זדנוא טעװ רע ןוא םַאזלַאב ןרעַײט םעד ןטיירנוצ ךיא לעװ ןיוש

 | .ןבַאמ טנוזעג ןִיַא

 -נַײרַא זיא ןוא ןדנוצעגנָא ץענַאק םעד טנַאיצילאּפ רעד טָאה ענער רעד ןיא

 יו ןוא .טיוט רַאפ ןטלַאהעג םיֹא טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ םעד ףַא ןָאט קוק ַא ןעמוקעג

 ,לצימּפָאלש םעד מימ ,דמעה ןייא ןיא ןעמוקנַײרַא ןעזרעד םיא טָאה ָאשטנַאס רָאנ

 גערפ ַא רע טָאה ,םינָאּפ טמורקעצ ַא טימ ןוא טנַאה רעד ןיא ץענַאק םעד טימ

 ;רַאה ןַײז ןָאטעג

 טמוק סָאװ ,רָאמ רעטפעשיקרַאפ רעד ןַײז עדאוַא זומ סָאד ,רַאה ןַײמ ---

 .רעטניט םעניא טזָאלעגרעביא סעּפע ךָאנ טָאה רע לַײװ ,ןנָאלש רעדיוו זדנוא

 -כַאמ --- ,טרעפטנעעגנ טָאכיק ןָאד טָאה --- רָאמ רעד ןַײז טשינ ןעק סָאד --

 .ןעז טשינ םענייק ןופ ךיז ןזָאל עטפעשיקראפ סעמ

 ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ןליפ ךיז ייז ןזָאל ,ןעז טשינ ךיז ןזָאל ייז ביוא ---

 .ןגָאז רענַײמ ןקור רעד לָאז ,טינ זַא --

 -טנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןגָאז טנעקעג סָאד טלָאװ ןקור ןיימ ךיוא ---

 רעד זיא רענעמוקעגנַײרַא רעד זַא ,זַײװַאב גונענ טשינ רעבָא זיא סָאד -- ,טרעפ

 | .רָאמ רעטפעשיקרַאפ

 יוזא ןפָארטעג ייז טָאה רע זַא ןוא טנַאיצילַאּפ רעד ייז וצ זיא ןעמוקענוצ

 טָאכיק ןָאד ,סעמע ,רעטניוטשרעד ַא ןבילבענ ןייטש רע זיא ,ןסעומש ךעלטימעג

 יד ןופ ןריר טנעקענ טשינ ךיז טָאה ןוא ףױרַא ליומ ןטימ ןנילענ ץלַא ךָאנ זיא

 טָאה ןוא טנַאיצילַאּפ רעד םיא וצ טָאה טנַאּפשענוצ .סרעטסַאלפ יד ןופ ןוא ּפעלק

 :ןוטעג נָאז ַא םיא וצ

 | ?שטנעמ רעביל ,ריד סע טייג עשז יו --+

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- רענעגיוצרעד ?סיבַא טדערעג טלָאװ ךיא ---

 -רעדנַאװ וצ ,סעמייקעמ יד ןיא ,ָאד ןעמ טדער ױזַא .וד ןעווענ טלָאװ ךיא ןעוו ---

 ?שעּפיט וד ,רעטיר

 טדער ןעזסיוא ןקידכעבענ אזַא טימ שטנעמ ַא טנַאיצילַאּפ רעד טָאה ןעזעג

 - ,ליוא ןצנַאג םעד טימ ,ןוא ןטילרַאפ טשינ סע רע טָאה ,ךעלפעה טינ ױזַא םיא וצ

 טימ טגנַאלרעד נָאר ןוא ןביוהעגפיוא םיא רע טָאה ,טאהעג טָאה ץענַאק רעד סָאוװ
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 ןוא .ןברַאש םענענָאלשעצ ַא טימ טזָאלעג םיא ןוא ּפָאק ןרעביא ןטָאכיק ןָאד םיא

 ָאשטנַאפ ןוא ןעגנַאוענפױרַא דלַאב ךיז רע זיא ,ןרָאװעג רעטצניפ זיא'ס יז ױזַא

 :טגָאזעג טָאה

 רַאפ רעציוא םעד טיה סָאװ ,רָאמ רעטפעשיקרַאפ רעד ,ןַײז רע זומ סָאד ---

 .ּפָאק ןרעביא ןצענַאק ןוא ןטסיופ זיולב רע טָאה זדנוא רַאפ ןוא ערעדנַא

 ןייק ךיז ףרַאד ןעמ ןוא --- טרעפטנעעג ןָאכיק ןָאד טָאה -- ,סע זיא ױזַא ---

 ןרעוװ זעגיורעב טשינ ןוא ךיז ןגערפיוא טשינ ןוא ףעשיק םעד ןופ ןכַאמ טינ עזעוו

 יז טעז ןעמ ןוא ןשינעפעשַאב עשיטסַאטנַאפ ןענַײז ייז ביוא םורָאװ ,םעד בילוצ

 -ַאב סָאר ןלָאז רימ קרַאמש יװ ,ןעמענ וצ עמָאקענ ןעמעוו ןָא טינ רימ ןבָאה ,טינ
 רעטיה-סָאלש םעד רעהַא ףור ןוא ,טסנעק וד ביוא ,ָאשטנַאס ףיוא ךיד בייה .ןרענ

 םעד ןטיירגוצוצ ףַא ןירַאמזָאר ןוא ץלַאז ,ןַײװ ,ליוא לסיבַא ןבעג רימ לָאז רע עז ןוא

 קרַאטש טציא רימ זיא רע זַא ,סעמע ןַא טימ ןיימ ךיא סָאװ ,םַאזלַאב ןקידנלייה
 רימ טָאה טטנעּפשעג רעד סָאװ ,דנּוװ יד קרַאטש טקיטולב רימ סעמכַאמ ,סיטיינ

 | : | ,טפַאשרַאפ

 ןיא ןוא רענייב יד ןיא קיטייו סיורג טימ ןביוהעגֿפױא ךיז טָאה ָאשטנַאס

 ןגָאלשעגנָא ךיז רע טָאה געװ ןיא .רעמשטערק םוצ קעװַא רע זיא רעטצנופ רעד

 טעװ עניוס ןַײז טימ סָאװ טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טנַאיצילַאּפ ןמַא

 | :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא ,ןעשעג

 ןוא טייקילעפעג יד ןוא דָאנעג םעד זדנוא טוט ,טַײז ריא רעוו ,רַאה ןַײמ ---

 םענייא ןלייה וצ קיטיינ זיא סָאװ ,ןַײװ ןוא ץלַאז ,ליוא ,ןירַאמזַאר ?סיבַא זדנוא טיג

 טגיל רע ןוא ,טלעװו רעד ףַא ןַארַאפ ןענַײז סָאװ ,רעטיר-רעדנַאו עטסעב יד ןוּכ

 טָאװ ,רָאמ ןטפעשיקרַאפ םעד ןופ רעטקידנווועצ קרַאטש ַא רענעלעג ןייז ףַא טציא

 .עמשטערק רעד ןיא ָאד ךיז טניפעג

 -ָאכ ַא רַאפ טכַארטַאב םיא טָאה ןוא טנַאיצילאּפ רעד סָאד טָאה טרעהעגסיוא |

 ןיא ריט יד טגפעעג רע טָאה ,ןנָאט ןעמונעג ןיוש טָאה סע יװ ױזַא ןוא .עיידרעס

 רעד .טגנַאלרַאפ שטנעמ רעד סָאװ רעמשטערק םעד טגָאזעג ןוא ןַײרַא עמשטערק

 -קעװַא סָאד טָאה ָאשטנַאס ןוא ןטעבעג טָאה רע סָאװ ןבענענ םיא טָאה רעמשטערק

 'ףַא טגָאלקעג ךיז ןוא ּפָאק םַאב ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטָאכיק ןָאד וצ ןגָארטעג

 םיא סָאװ ןופ ,ץענַאק םעד טימ ץעז םעד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,קיטייוו םעד

 ,,טולב זיא'ס טניימעג טָאה רע סָאװ סָאד ןוא ,ןלַײב עסיורג ייווצ זיולב ןרָאװעג זיא

 סייעב ןנָאלשַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןטסננַא יד ןופ סייווש רעד יו רעמ טינ ןעוועג זיא

 טכַאמענ ןוא רעכעטיײרק יד ןעמונענ טָאה רע ,רעציקעב .גנוריסַאּפ רעשימרוטש רעד

 ןיב ,רעַײפ ןפַא ןטלַאהעג גנַאל ןוא טשימענסיוא ,טסייה סָאד ,גנוזייל ַא ייז ןֹומ

 ףַא עקנַאב א ןטעבעג רע טָאה ךָאנרעד .קיטרַאפ זיא'ס זַא טכַאדעג ךיז טָאה םיא

 .,ןעווענ טשינ עקנַאב ןייק זיא עמשטערק ןיא יװ ױזַא רָאנ ,גנושימ יד ןסיגוצנַײרַא

 ׁשַאלפ רעסיורג ַא ןיא ןסָאנעגנַײרַא סָאד טָאה ןוא ןעוועג ועשַאיעמ ךיז רע טאה

 טָאה ךָאנרעד .טקנעשעג םיא טָאה רעמשטערק רעד סָאװ ,ךעלב-לייא ןַא ןיא רעדָא

 ױזַא טקנוּפ ןוא סערטסָאנרעטַאּפ קיצכַא רעביא שַאלפ רעד רעביא טלּפערּפענּפָא רע
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  "ויצעגרעביא ךיז טרָאװ ןדעי ַאב ןוא סָאדערק ןוא סעװלַאס ,סַאידַאמעװַא לָאמ ליפ

 רעד ןוא רעמשטערק רעד ,ָאשטנַאס ַײברעד ןענַײז ןענַאטשעג ,ןשטנעב םוצ יו טמעי

 -ליומ ענַײז טימ ןעמונראפ ןעוועג טַאהעג ןיוש זיא עלָאנעלַאב רעד .טנַאיצילַאּפ

 .ןעלזייא

 -ריוו יד ןוװוורּפסיוא דלַאב טלָאװעג םיא ךיז טָאה ,טימרעד ךיז טקיטרַאפענּפָא

 טּפוזעגסױא טָאה ןוא ,ןלַאפעגנַײא זיא םיא סָאװ ,םַאזלַאב ןרעַײט םעד ןופ גנוק

 רעד ּוװ ,ּפָאט ןיא ןבילברַאפ זיא ןוא שַאלפ ןוא ןַײרַא טינ זיא סָאװ ,טשער םעד

 -עגסיוא טָאה רע רָאנ יװ ןוא .טרָאװק עבלַאה א טַאמיק ,טכָאקעג ךיז טָאה רעקיל

 "רַאפ טשינ ךַאז ןייק ןגָאמ ןיא זיא םיא זיב ,ןכערב ןעמונענ רע טָאה ,ןעקנורט

 םיא ןופ ךיז ןבָאה ,ןכערב ןסייעב ךיז ןגייב םעד ןופ ןוא ןטסגנַא יד ןופ ןוא ,ןבילכ

 םיא ןוא ןקעדנַײא טוג םיא לָאז ןעמ ןסייהענ טָאה רע ןוא סייווש סעקיר ןסָאנעג

 ןוא ,ָאש ַײרד רעביא ןפָאלשענּפָא זיא רע ןוא ןָאטענ ןעמ טָאה ױזַא .ןייֵלַא ןזָאל

 ןוא ףוג ןצנַאנ םעניא רעטרעטכַײלרעד ַא טּפַאכענּפיוא ךיז רע טָאה ףָאלש ןכָאנ

 סעמע ןַא טימ טָאה ןוא ,ןזענעג רַאפ טכַארטַאב ךיז טָאה רע זַא ,טרעסעבעג ױזַא

 ןוא סַארבַארעיפ זיר םעד ןופ םַאזלַאב םעד ןכַאמ וצ ןעגנולעג זיא םיא זַא ,טניימעג

 ןדעי ןיא ןפרַאװ ךיז עריומ םוש ןָא רעטַײוװ ףַא ןיוש רע ןעק לטימ םעד טימ זַא

 .ןַײז טינ ןלָאז ייז שילַאקיזיר יו ,גירק ןוא טכַאלש רעדעי ןיא ,געלשעג

 ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טסווװעג סָאד טָאה טייקידענעג רעוא ביוא ---

 סָאד ךימ ריא טָאה עשז סָאװ וצ !עכָאּפשי מי רעצנַאג ןַײמ ןוא רימ זיא קיטייוו ַא ---

 ?ןכוזרַאפ טזָאלענ

 ,רעגערטנּפָאװ םַאב ןוא ןקריוו ןעמונעג קנארטעג רעד טָאה רעביד יידעק ךָאט

 טינ זַא ,לענש ױזַא ןלַאנַאק עדייב ןופ ןסיג ןעמונעג רעטַאװ סָאד טָאה ,םיא וצ ייוו

 יד טינ ןוא ,טגײלעגקעװַא טַאהעג רעדיוו ךיז טָאה רע רעכלעוו ףַא ,עשזָאנָאר יד

 . -ַאב .טגיוטעג סעּפע וצ ןיוש ןבָאה ,טקעדעגוצ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,ענדַאיר

 -יצקַא ענױזַא טימ עשלוכ ַאזַא םיא ןיא ןלַאפַאב ןוא סייווש ַאזַא םיא טָאה ןנַאלש

 .םיא ךיז טקע ןכבעל סָאד זַא טניימעג ןבָאה םורָא עֶלַא רָאנ ,רע רָאנ טינ זַא ,ןטנעד

 -סיורַא ןוא אש ייווצ ךערע ןַא שינעקישנָא סָאד ןוא עכורעווַאז יד טָאה טרעיודענ

 רע זַא ,ןלָאמעצ ןוא ןכָארבעצ ױזַא רָאנ ,רַאה ןַײז יו טשינ ייז ןופ רע זיא ןעמוקענ

 ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד רָאנ .ןטלַאה טנעקענ טשינ סיפ יד ּףַא ךיז טָאה

 ןכוז טרָאד ןופ קעװַא טלָאװעג ןיוש טָאה ,רעסעב ןוא רעגנירג ,טגָאזעג יװ ,טליֿפעג

 טמענ ,טרָאד ךיז טלייה רע סָאװ טַײצ עצנַאג יד זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג ,?גנַארעג

 ,ןַארַאפ ריא ןיא ןענַײז סָאװ עקיטפרעדַאבטױנ יד אב ןוא טלעוו רעד ַאכ קעװַא רע

 טימ ךיז ןיא טייקרעכיז רעַײנ ןַײז טימ ךָאנ וצרעד ןוא ,טַאטליוװ ןוא ץוש ןַײז

 ,םַאזלַאב ןַײז וצ טָאה רע סָאװ ,יורטוצ םעד

 ןוא טלטָאזעגנָא ןעטנַאניסָאר ןַײז ןיילַא רע טָאח ,ננַארד םעד ןופ ןבירטענ ןוא

 םיא ךיוא סָאװ ,רענערטנּפָאװ ןַײז ןופ לזייא םעד ףַא ןעגנַאהעגנָא קעזיורטש יד

 -םיוא ןײלַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןצעזפיוא ךיז ןוא ךיז ןָאטנָא ןפלָאהענ רע טָאה

 -שטערק רעד ןופ לקניו ַא וצ ןטירעגוצ זיא רע ןעוו ןוא דרעפ ןַײז ףֵא טצעזענ
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 רע ,ןענַאטשעג טרָאד ןיא סָאװ ,ןקָאלפ ןקיציּפש ןבָארג ַא ןעמונעג רע טָאה ,עמ
 -נאווצ רעביא ,עמשטערק ןיא ןעוועג זיא סע רָאנ רעוו .זיּפש ַא רַאפ ןעניד םיא לָאז

 ףֵַא טָאה רעטכָאט סרעמשטערק םעד ךיֹוא .םיא הַא טקוקעג טָאה ,ןושרַאּפ קיצ

 לָאמ וצ לָאמ ןופ ןוא ןעמונעגּפָארַא טשינ גיוא ןַא ריא ןופ טָאה רע ןוא טקוקעג םיא

 ענַײז ןופ שינעפיט רעד ןופ טמוק רע ךיז טָאה טכַאדעג זַא ,ןָאטעג ץפיז אזַא

 טליפ רע סָאװ ,ןקיטייוו יד ןופ ןַײז זומ סָאד זַא ,ןעמ טָאה טניימעג ןוא ,םירעדעג

 ענעי ןעזענ םיא ןבָאה סָאװ יד טניימענ ױזַא ןבָאה ,סלַאֿפנלַא .רענייב-ןּפיר יד ןיא

 דעד ןופ ריט רעד רַאפ ןענַאטשעג ןיוש ןענַײז עדייב ןעוו .ןרעטסַאלפַאב ןסייעב טכַאנ

 ןָאט ןטסנרע ןוא ןקיוה ַא ןיא ןוא רעמשטערק םעד ןפורענוצ רע טָאה ,עמשטערק

 | :טנָאזעג םיא

 בָאה ךיא סָאװ ,רעטיה-סָאלש ראה ,ןדָאנעג יד ןענַײז ליפ רעייז ןוא סיורג ---

 ךַײא לעװ ןוא ךַײא וצ וועיוכעמ רָאנ זיב בַײלב ךיא ןוא ןסָאנעג סָאלש רעַײא ןיא

 עמָאקענ טימ ןענױלַאב ךַײא ןעק ךיא ביוא .ןבעל ןיימ ןופ געט עלַא ייז רַאפ ןעקנַאד

 זַא ןסיוו טַײז ,ןעגנַאגאב עלוַא ןַא ךַײא ןנעק זיא סָאוװ ,קינעּפצוכ ַא ןצימע ןופ

 ,ןציש טינ ןיילַא ךיז ןענעק סָאװ יד ןציש יו רערעדנַא ןייק טשינ זיא ףורַאב ןַײמ

 .טייקיליווטומ ןפָארטשַאב ןוא ,טעדווירקעג ןרעוו סָאו יד רַאפ ןעמענ עמַאקענ

 -יא רימ ןימ םעד ןופ סעּפע ןעניפעג טעוװו ריא בוא ןוא ןרָאקיז רעַײא ךרוד טפיול

 -ור םעד ןופ ןעמָאנ םעניא וצ ךיַײא נָאז ךיא ןוא ןגָאז רָאנ ריא טפרַאד ,ןבענוצרעב

 סיורג יו ןענױלַאב ןוא ןקידירפַאב וצ ךַײא ,ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןדרָא-רעט

 - .ןַײז טעװ רעגַאב רעַײא

 :טרעפטענעג קיור ױזַא ךיוא ףיורעד םיא טָאה רעמשטערק רעד

 ןעמענ עמַאקענ לָאז טייקידענעג רעַײא טינ ךימ קיטיינ ךיא ,רעטיר רַאה ---

 ןענעכערּפֶא ךימ ךיא ןעק ,ךימ טקידיײלַאב ןעמ זַא םורָאװ ,גנוקידיײלַאב ַא רענַײמ רַאפ

 סָאװ ,עָאציױוה יד ןלָאצַאב רימ טלָאז ריא רָאנ ףרַאד ךיא ,יײטשרַאפ ןייֵלַא ךיא יו

 -עב ערעַײא רַאפ ןטשרעג ןוא יורטש יד ,עמשטערק ןיא טכַאמעג טכַאנ יד טָאה ריא |

 .סרעגעלענ יד ןוא ערעשטעוו יד ךיוא יו ,סעמייה

 ,טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- ?עמשטערק ַא ,סע טסייה ,רָאנ סע זיא ---

 .טרעמטנעענ רעמשטערק רעד טָאה -- .עכעלטנרָא ןַא רעייז ןוא ---

 ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טָאה -- סעָאט ןיא טציא זיב ךיא בָאה טבעלעג --

 ,רעטכעלש ןַײק טשינ ןוא סָאלש ַא זיא'ס טניימעג סעמע ןַא טימ בָאה ךיא ןוא ---

 טשינ טציא טבַײלב ,עמשטערק ַא רָאנ ,סָאלש ןַײק טשינ עקַאט זיא סָאד ביוא רָאנ

 ןגעק ןייג טשינ ןעק ךיא סעמכַאמ ,סטלָאצעג סָאד רימ ןַײז ?לכיומ יוװ ןָאט וצ רעמ

 בָאה טציא ןזיב סעמכבַאמ) רעכיז ןיב ךיא סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ יד ןופ ןדרָא םעד

 טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז זַא ,(םעד ןגעק ןַײז לָאז סָאװ סנױזַא טנעיילעג טשינ ךיא

 ןענַײז ייז וו ,סעמשטערק יד ןיא סָאװ סעּפע רַאפ רעדָא רעגעלטכַאנ רַאפ טלָאצעג

 ןעמ סָאװ עמַאנפיוא עדעי ייז טמוק טכער ןטיול סעמכַאמ ,ןענַאטשעגנַײא טסעוװענ

 גָאט ?גנַארעג ןכוז ןסייעב ןדַײל ייז סָאװ ,טסגנַא רעד רַאפ ןיול ַא יװ ,ייז טכַאמ

 ןוא ץיה ןיא ,טשרוד טימ ןוא רעגנוה טימ ,רעמוז םוא יו רעטניוו םוא ,טכַאנ יו
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 ףַא ןטייקמעווקַאבמוא עֶלַא ןיא ןוא ?מיה םענופ ןרעטיוועג עֶלַא רעטנוא ,טלעק ןיא
 | .ךרע רעד

 רעמשטערק רעד טָאה -- ןעמעלַא םעד טימ ןָאט וצ סָאװ ּפַאנק בָאה ךיא --

 -יימ ןַײק טשינ רימ טלייצרעד ןוא טמוק רימ סָאװ רימ טלָאצַאב -- ,טרעפטנעעג

 ..סָאװ ץוכַא ,סעניובשעכ ערעדנַא ןייק טשינ בָאה ךיא םורָאװ ,רעטיר ןייק טימ סעס !

 .םטוג ןוא בָאה ןַײמ רַאפ טמוק רימ

 טָאביק ןָאד טָאה -- ,עינַאסכַאלַאב רעזייב ַא ןוא רעשירַאנ ַא טנַײז ריא ---

 ףַא זיּפש יד ןָאטעג םענ ַא ןוא ןעטנַאניסָאר ןָאטעג ןרָאּפש ַא טָאה ןוא טרעפטנעעג

 ןוא ןטלַאהרַאפ טשינ םיא טָאה רענייק .עמשטערק רעד ןופ סױרַא זיא ןוא רעווק
 ןיא ןוא ךָאנ םיא טַײר רעגערטנּפָאװ ןַײז יצ טקוקעגמוא טשינ עליפַא ךיז טָאה רע

 .געו קיטש ַא ןטירענּפָא ױזַא

 קעװַא רע ןיא ,טלָאצַאבמוא קעװַא טַײר רע זַא ,ןעזעג טָאה רעמשטערק רעד

 רַאה ןַײז ביֹוא ןזַא ,טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס ןוא ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ַאב ןענַאמפיוא

 םעד זיא רע יװ ױזַא םורָאװ ,ןלָאצ טשינ ךיוא רע טעוװ ,ןלָאצ טלָאװעג טשינ טָאה

 רעד ןוא לַאלק רענעגייא רעד לַאכ םיא ףֵא זיא ,רעגערטנּפָאװ סרעטיר-רעדנַאוװ

 סעינַאטכבַא יד ןיא ךַאז םוש ןייק דַאפ ןלָאצ ןצ טשינ ראה ןַײז ףָא יו םַאט רענעגייא

 -ענ םיא טָאה ןוא רעמשטערק רעד ןופרעד ךיז טָאה טערומכעננָא .סעמשטערק ןוא

 ףַא ןענַאמפױא םיא ַאב רע טעװ ,ןלָאצַאב טשינ םיא טעװ רע ביוא ןַא ,טנרָאװ

 ןטיול זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ָאשטנַאס .ןָאט גנַאב טעװ םיא זַא ,ןפיוא ַאזַא

 עטורּפ ןייק םיא רע טעוװ ,ןעמוקַאב טָאה רַאה ןַײז סָאװ ,םוטרעטיר םעד ןופ ץעזעג

 ןייג טשינ רָאט םיא בילוצ םורָאװ ,ןטסָאק ןבעל סָאד עליפַא םיא לָאז סע ןבעג טשינ

 ךיוא ךיז ןרָאט סע ןוא רעטיר-רעדנַאװ יד ןופ גענימ רעטונ רעטלַא רעד ןריױלרַאּפ

 ןוא טלעוו רעד ּפַא ןעמוק ךָאנ ןלעוו סָאװ ,רענערטנּפָאװ עֶלַא םיא ףַא ןגָאלק טשינ
 .טכער ןטכערעג ַאזַא ןכָארבעג טָאה רע זַא ,ןפרַאוװריפ םיא

 -עג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ןשיווצ ןענַײז ,?זַאמילש סָאשטנַאס ףַא

 רעפוקרַאפ-לדָאנ ַײרד ,איווָאנעפ ןופ רעמעק-לָאװ ריפ ןעוועג ,עמשטערק ןיא ןענופ

 ,ערוועכ עכעליירפ ַא .קרַאמ רעיליוועס ןופ ןעגנוי ייווצ ןוא רעגָא רעבָאדרָאק םעד ןופ

 ןופ טַאמיק עלַא ייז ןענַײז ,רעפיטש ןוא ןעננוי-רעקפעה רָאנ ,סענָאװַאק עטוג טימ

 לזייא םענופ ןעמונעגּפָארַא םיא ןוא ןָאשטנַאס וצ ןעמוקענוצ ,טגעװַאב טסַײג ןייא

 ןעזעג ןבָאה ייז זַא ןוא .ערדלָאק ַא ןעמענ רעמַאק ןיא ןַײרַא זיא ייז ןופ רענייא ןוא

 ןבָאה ייז סָאװ טעברַא ?קיטש םעד רַאפ קירעדינ וצ עילעטס יד זיא קינייװעניא

 ןוא .ץינערג יד ןיא למיה רעד ּוװ ,ףיוה ןפַא סױרַא ייז ןענַײז ,ןעמונעגריפ ךיז

 ןבייה ןעמונעג םיא ןוא ערדלָאק רעד ףַא ןָאשטנַאס טגיײלעגקעװַא ייז ןבָאה טרָאד

 ,סעליוק יד .לַאװַאנרַאק םוא טנוה ַא טימ יו םיא טימ ןליּפש ךיז ןוא ןטפול רעד ןיא

 .ןוא רַאה ןַײז ןופ ןרעיוא יד וצ ןעגנַאנרעד ןענַײז ,םיא וצ ייוו ,ןטעקצעהעג םעד ןופ

 רעַײנ ַא ָאד טרעשַאב טינ םיא זיא יצ ,טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןבילבעג ןייטש זיא רע

 ןוא ,רענערטנּפָאװ ןַײז ןופ ןענַײז סעליוק יד זַא ,טנעקרעד טָאה רע זיב ,?גנַארעג
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 .עמשטעדס רעד ןצ ּפָאלַאג ןכעלרעַײֿפ ַא טימ ןעטנַאניסָאר טעוועריקעגסיוא טָאה
 -עג רע טעװ רעשפע ,ןייגמורַא ןעמונעג טָאה ןוא ןסָאלשעג יז רע טָאה ןפָארטעג

 רעד ֹוצ ןעמוקענוצ טָאהענ טשינ טכער רעבָא ךָאנ זיא רע .רעיוט ןטייווצ ַא ןעניפ

 טָאה רע יװ ,עכיוה ץנַאג ןייק טשינ ןעוועג זיא סָאוװ ,ףיוה-רעניח םענופ טנַאװ

 טילפ רע יו רע טָאה ןעזעג .רעגערטנֿפָאוװ ןַײז טימ טכַאמ ןעמ סָאװ ליּפש יד ןעזרעד

 ףךיא ןיב ,רענַײז סעַאק רעד טינ ןעוו זַא ,לענש ןוא שימָאק ױזַא ּפָארַא ןוא ףױרַא

 -םיױרַא ךרעפ םענופ ךַײלג רע טָאה טוװורּפעג .טכַאלעצ ךיז טלָאװ רע זַא ,רעכיז

 .-עצ ױזַא ךיז רע טָאה טליפעג רָאנ ,ןקרַאּפ םענופ םַאק ןקיכעטש םעד םַא ןעגנירּפש

 דרעפ םענופ ןוא .טנעקעג טשינ רע טלָאװ ןײנּפָארַא דרעפ םענופ עליפַא זַא ,ןכָארב

 ףַא ןָאשטנַאס טעקצעהעג ןבָאה סָאװ יד ןטליש ןוא ןעלדיז ןעמונעג רע טָאה ּפָארַא

 .ָאד סעלָאלק יד טימ רעטרעוו-?דיז יד ךעלנעמ טשינ זיא'ס זַא ױזַא ,ערדלָאק רעד

 ןפלָאהענ טשינ סָאד טָאה ,טלדיזעג טשינ ייז טָאה רע לפיוו רָאנ .ןבַיײרשוצפיוא

 אשטנאס רעקידנעילפ רעד ךיוא ןוא ,סַאּפש רעייז ןוא רעטכעלעג רעייז ןלעטשוצּפָא

 טָאה ךאז ןייק .סעקנושַארטס ןֹוא םינונכַאט טימ ןעַײרש טרעהענפיוא טשינ טָאה

 זעמ .טזָאלענּפָא םיא ןבָאה ןוא טרעטַאמעגנַײא ןיילַא ךיז ןבָאה ייז זיב .ןפלָאהעג טשינ

 טימ ןטקעדעגנַײא ןַא טצעזענפיוא םיא טָאה ןעמ ןוא לזייא ןַײז טכַארבענ םיא טָאה
 ןיא רע ןעזעג טָאה יז זא ,סענרָאטירַאמ עקידנליפטימ יד .שעבלַאמ ןטשרעביוא ןַײז

 טימ שטָאב ןפלעה םיא ףרַאד ןעמ זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא טָאה ,טרעטַאמרַאפ ױזַא

 -ַאו יד יידעק ,םענורב םענופ טּפעשעגנָא טָאה ןוא קעוא זיא ןוא רעסַאװ גורק ַא

 טלעטשענּפָא רָאנ ,?יומ םוצ רעסַאװ יד ָאשטנַאס טָאה ןעמונעג .רעליק ןַײז לָאז רעס

 :ןעיירשעג סרַאה ןַײז ףֵא ךיז רע טָאה

 -וימ ןוז ,טשינ טסנירט !רעסַאװ ןייק טשינ קנירט ,רעניימ ןוז ,ָאשטנַאס ---

 םַאזלַאב ןקילייה םעד ךיא בָאה ָאד ,עז !ןענענרַאהקעװַא ךיד טעוװ רעסַאװ יד ,רענ

 ןטסעוװ סנּפָארט רָאּפ ַא טימ ,(קנַארטעג םעד טימ שַאלפ יד ןזיוועג םיא טָאה ןוא)

 | !ןרעװ ןזענעג רעכיז

 טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג רעק ַא ןניױא יד םיא וצ ָאשטנַאס טָאה יירשעג םעד ףַא

 :ןגירשענוצ םיא רעכעה ךָאנ ןוא ןטינשעגכרוד טפול יד

 ףעטיר ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןסענרַאפ עדַאװַא טָאה טייקידענעג רעַײא --- |

 ןופ רימ זיא סָאװ ,סעקשיק ?סיב טשער סָאד ןכערבסיוא לָאז ךיא טליוו ריא רעדָא

 טזָאל ךימ ןוא ךַײא רַאֿפ סעכור עלַא טימ קנַארטעג סָאד טלַאה ?ןבילברַאפ ןטכענ -

 רָאנ .ליומ םוצ גורק םעד ןעמונעג רעדיוו רע טָאה רעביד יידעק ךָאט ןוא --- .ֹורֹוצ

 -ענ טשינ רעטַײװ טָאה ןוא ,רעסַאװ זיא'ס זַא ,קולש ןטשרע ןופ רע טָאה טליפדעד

 ןוא ,ןַײװ ןעגנערב םיא לָאז יז סענרָאטירַאמ רע טָאה ןטעבענ רָאנ ,ןעקנירט טלָאװ

 .טלעג ןגייא ריא ןופ ןַײוװ םעד טלָאצַאב טָאה ןוא ןָאטעג ןרענ רעייז סָאד טָאה יז

 ןיא זיא יז שטָאכ זַא ,טגָאזעג ריא ןגעוו טָאה ןעמ סָאװ ןעוועג סעמע זיא'פ םורָאװ

 -נַאס רָאנ יו .טייקכעלשטנעמ ןופ ןרוּפש ןוא ןטָאש ַא .ךיז ןיא יז טָאה ,ךַאפ םעה

 ןוא ןעלכענק יד ַאב ?זייא ןַײז ןָאטעג ריר ַא רע טָאה ,ןעקנורטעגנָא ךיז טָאה ָאשט
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 טשינרָאג טָאה רע סָאװ רענעדירפוצ ַא רעיוט ןטנפעעצ טיירב םעד ןופ סױרַא זיא

 ןופ ןבשעכ ןפַא סע זיא ןעוועג שטָאכ ,טריפעגסיוא סנַײז טָאה ןוא טלָאצעג טשינ

 .ןקֹור ןַײז ,ךעוטָאב ןקידנעטש ןַײז

 -רַאפ רעמשטערק רעד זיא ,ןעמוקעג זיא םיא סָאװ סטלָאצעג םעד רַאפ ,סעמע

 -עצ ױזַא ,טקוקעגמוא טשינ ייז ףַא ךיז טָאה ָאשטנַאס רָאנ ,סעברָאט יד טימ ןבילב

 /רעױט םעד ןעלנירַאפ טוג רעמשטערק רעד טָאה טלָאװעג .ןעוועג רע זיא טלמוט

 םיא ןבָאה רעקצעה-ערדלָאק יד רָאנ ,ןסיורד ןיא ןעזעג ייז טָאה רע רָאנ יוװ ,ייז ךָאנ

 ןעוועג לָאז טָאכיק ןָאד עליּפַא סָאװ ,ןשטנעמ סע ןענַײז ןעוועג .ןטלַאהעגּפָא ןופרעד
 ייווצ ןייק םיא רַאפ ייז ןטלָאװ ,שיט ןדנור םענופ רעטיר רעסעמע ןַא ןַײז טסעוועג
 .ןבעגעג טשינ סעטורּפ

 לטיּפַאק רעטנצכַא

 טריפעג טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סָאװ ,ךַאוקיװ רעד ןבעגעגרעביא טרעוו םע ּווז
 ַײדעק זיא'ס סָאװ ,ןעננוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ,טָאכיק ןָאד רַאה ןַײז טימ

 ןלייצרעד וצ ייז

 רעטשעלַאכרַאפ ןוא רעטקלעװרַאפ ַאזַא רַאה ןַײז וצ ןטירענוצ זיא ָאשטנַא "=
 םיא טָאה טָאכיק ןָאד זַא .ןבַײרטנָא טנעקעג טשינ לזייא ןַײז טָאה רע זַא טא

 :טנַאזעג םיא רע טָאה ,ןעזרעד ױזַא

 סָאלש רעד זַא ,ָאשטנַאס רעביל ,ןעזענמורַא טכער ךימ ךיא בָאה טציא ---

 טנעקעג ייז ןבָאה סָאװ םורָאװ .טפעשיקרַאפ סעמע ןַא טימ זיא עמשטערק יד רעדָא

 רעטסנעּפשעג טינ זַא ,טלַײװרַאפ דליוו ױזַא ריד טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל ענעי ןַײז
 ,עסַײמ סייעב סעמכַאמ ,ןיירעד רעכיז ןיב ךיא ןוא ?טלעוו רענעי ןופ םיאורב ןוא
 ,עידעגארט עקירעיורט ןייד ףיוח-רעניה םענופ ןקרַאּפ ןרעביא ןעזענוצ בָאה ךיא ןעוו
 טנעקעג ךיא בָאה רעקינייוו ךָאנ ןוא ןקרַאּפ ןפַא ןכירקפיורא טנעקעג טשינ ךיא בָאה
 -יקרַאפ ןטלאהעג ךימ טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד רָאנ ,ןעטנַאניסָאר ןופ ןכירקּפָארַא
 ךיא ןעוו זַא ,ןיב ךיא סָאװ סָאד ןופ סענָאמענ רעד ַאב ריד רעווש ךיא ןוא .טפעש

 -עג םעקיונ ריד רַאפ ךימ ךיא טלָאװ ,ןכירקּפָארַא רעדָא ןכירקפורַא טלָאמעד ןעק

 -ענ וצ קיבייא הַא ןכָאה סַאּפש םעד ןלָאז סעקַאדַײל ןוא םינָאדכַאּפ יד זַא ױזַא ,ןעוו

 סָאװ ,ןצעזעג-רעטיר יד ןטערטרעביא טפרַאדַאב ןעוועג עליפַא לֶאז ךיא ,ןעקנעד

 -עוו ןגעק לָאז רעטיר ַא ,טגָאזעג לָאמ ךַאס א ןיוש ריד בָאה ךיא יוװ ,טינ ןזָאלרעד
 -ייא םעד ןוא ןבעל ענעגייא סָאד ןקיטייטרַאפ וצ טינ ביוא טנַאה ַא ןבייהפיוא ןעמ

 .טייקיטיינ סיורנ ןוא טייקכעלגנירד ןופ לַאפ ןיא ףוג םענענ

 ַא ןיב ךיא יצ סנייצלַא ,ןעק ךיא ןעוו ,ןעוועג םעקיונ ךיוא ךימ טלָאװ ךיא --
 רעביא ךיז ןבָאה ,ןגעיײטענײמ שטָאכ ,טנעקעג טשינ בָאה ךיא רָאנ ,טינ רעדָא רעטיד
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 ,ןשטנעמ עטפעשיקראפ ןייק טשינ ןוא רעטסנעּפשעג ןייק טשינ טעוװעקעידזיא רימ

 יו ענױזַא טקנוּפ ,טולב ןוא שיילפ ןופ ןשטנעמ רָאנ ,טגָאז טייקידענעג רעַײא יו

 ,טעקצעהעג ךימ ,בָאה ייז סַאשעב טרעהעג בָאה ךיא יװ ,ייז ןבָאה עֶלַא ןוא .רימ

 רעטייווצ ַא ,זעניטרַאמ ָארדעּפ ךיז טפור רענייא .רימ יוז ױזַא ךיוא ,ןעמענ ערעייז

 "ַאּפ ןַאוכ ןעמ טפור ,טרעהעג ךיא בָאה ,רעמשטערק םעד ןוא זעדנַאנרעה ָאירָאנעט

 -פױרַא ןענעק טשינ סָאד זַא ,רַאה ןַײמ ,םורעד ,ןיימ ךיא .רעטקנילעג רעד עקעמָאל

 יו רעמ סעּפע ןעוועג זיא ,דרעפ םענופ ןכירקּפָארַא רעדָא ןקרַאּפ ןפַא ןעגנירּפש

 רימ סָאװ ,ןעלגנַארעג יד זַא ,סָאװ טָא סױרַא ךיא םענ ,ןעמעלַא םעד ןופ ןוא .ףעשיק

 .ןלעוו רימ זַא ,סערָאצ ליפיוזַא זדנוא ףַא ןעגנערב ףָאפלָאקפָאס ןלעוו ,ןכוז םוא ןעיינ

 "םיר סָאד ןוא עטסעב סָאד ןוא .סופ רעטכער רעד זיא זדנוא אב ּוװ ןסיוו טשינ

 ןרעקמוא ךיז ןלָאז רימ .לכייס םעניילק ןַײמ טיול ,ןעוועג םורעד טלָאװ עטסקיט

 ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעזדנוא ןטיהּפָא ,טיײצ-טינש זיא'ס ןעוו ,ףעקייט ןיוש ,םייהַא

 .ץָאלק וצ םעדיוב ןופ ןוא ןעיטָאמ וצ ןעיטָאק ןופ ,סע ןעמ טגָאז יו ,ןייגמוא טינ

 -ַאב זיא ריד --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,קינייוו יוו ---

 גָאט ַא ןעמוק טעװ סע ,ףָאה ןוא גַײװש !טייקכעלרעטיר רעד ןופ גנַארד רעד טנאק

 ךַאז עקידעװָאקעב ַא רַאפ סָאװ ןעז ןגיױא ענעגייא ענַײד טימ ןייֵלַא טסעוװ וד ןעוו

 ַא ןַײז ךָאנ ןעק יצ ,רימ וד גאז ,טינ זַא .ףורַאב םעד טימ ןרעדנַאוװּוצמוא זיא סָאד

 ךַײלג ןעק ןגינעגרַאפ ַא רַאפ ךָאנ סָאװ ןוא טלעוו רעד ףַא גנוקידירּפַאב ערעסערג

 ,רעכיז ?עניוס ַא ןעמוקוצַײב ןוא טכַאלש א ןעניוועג ןופ ןגינעגרַאפ םעד וצ ןַײז

 .ָאטשינ זַא

 סייו ךיא שטָאכ -- ,טרעפטנעעג ַאשטנַאס טָאה -- ןַײז סע זומ ױזַא ---

 רעדָא רעטיר-רעדנַאװ ןענַײז רימ יװ םעד טניז זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןופרעד טשינ

 םעד ןיא ןענעכערוצנַײרַא סָאװ טינ ריא טָאה ךימ םורָאװ) סע זיא טייקידענעג רעיא

 טימ ץוכַא ,ןענּוועג טשינ טכַאלש ןייא ןייק ךָאנ רימ ןבָאה ,(ןבשעכ ןקידעװַאקעב

 ַא טימ סױרַא טייקידענעג רעַײא זיא טכַאלש רענעי ןופ ךיוא ןוא ,רעיַאקסיב םעד

 זדנוא ַאב סע טייג ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .רעקינייוו רעוויק ןבלאה ַא ןוא דעיוא ןנלַאה

 ,ערדלָאק רעד ףַא ןעקצעה סָאד גָאלוצ ַא ךָאנ רימ ןוא ןטסיופ טימ ןוא ּפעלק טימ

 םעקיונ טשינ ייז ןֶא ךימ ןעק ךיא סָאװ ,ןשטנעמ עטפעשיקרַאפ ןופ ךָאנ וצרעד

 ןעמוקַײב ןופ ןנינעגרַאפ רעד זיא סע סיורג יװ ןסיוו ןענעק לָאז ךיא יידעק ,ןַײז

 | .טגָאז טייקידענעג רעַײא יוװ ,עניוס ַא

 .ָאשטנַאס ,ןגָארט םיא טזומ וד ךיוא ןוא סורדרַאפ ןיײמ ךָאד זיא סָאד --

 ַא ןכווצ רימ ךיא לעװ ןָא טנַײה ןופ רָאנ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ---

 -יק ןייק םיא ּפַא לָאז ,ןגָארט יז טעװ סע רעװ זַא ,עטכַאמענ קיצנוק ַאזַא ,דרעווש

 םעד יו ןקילנּפָא לָאז רימ ןַײז ךעלגעמ ךיוא ןעק סע ןוא .ןַײז טעליוש טינ ףעש

 ,ררעווש רעקידנענערב רעד טימ רעטיר רעד ןפורעג ךיז טָאה רע ןעוו ,סידַאמא רעטיר

 רעטיד ַא סָאװ ,טלעוװו רעד ףַא ןדרעווש עטסעב יד ןופ ענייא יז זיא ןעוועג סָאװ

 "עג יז ֿסָאה ,רעריא טפַאשננייא רעטנָאמרעד רעד ץּוכַא םורָאװ .טַאהעג ןעוו טָאה
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 -וקרַאפ ןוא קרַאטש יוװ ,רעצנַאּפ אזַא זיא ןעוועג טשינ ןוא רעסעמ-לָאג ַא יו ןטינש

 .ןייטשַײב ןענעק ןעוועג ריא ןנעק לָאז רע ,טפעש

 סָאד עליפַא זַא --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ?זַאמ ַאזַא ןיוש בָאה ךיא --

 זיולב יז טעוװו ,דרעווש אזַא ןפערטנָא לָאז טייקידענעג רעַײא ןוא ןריסַאּפ ױזַא לָאז

 -ּפָאװ יד ןוא ,רערעַײא סַאזלַאב רעד יו ,רעטיר ענעריוװשעגנייא יד ןצונ ןוא ןעניד

 .ןסערפ ןקיטייוו יד ןלָאז רענערט

 --- ,טגָאועג טָאכיק ןָאד טָאה -- ַאשטנַאס ,רַאפרעד עריומ ןייק טשינ בָאה -- = |

 .ריד רַאפ ןגרָאז ןיוש טעוװ למיה רעד

 -יק ןָאד טָאה ,רעגערטנּפָאװ ןַײז ןוא טָאכיק ןָאד ןשיווצ סעומש םעד ןטימניא
 רעסיורג ַא ןנעקא ייז םמוק ,ןטירעג ןבָאה ייז ןכלעוו ףַא געוו ןרעביא יוװ ןעזרעד טָאכ

 :טנָאזעג םיא ןוא ןָאשטנאס וצ ךיז רע טָאה טיירדענמוא ןוא ביוטש רעטכידעג

 ןַײמ סָאװ סטוג סָאד ןעמוק טעוו סע ןעוו ,ָאשטנַאס ,ָא ,גָאט רעד זיא טנַײה ---

 ,ןזַײװַאב ךיז ףרָאד סע ןעוו ,ךיא גָאז ,גָאט רעד זיא טנַײה .טיירגרַאפ רימ טָאה לריונ

 ןוטפיוא לָאז ךיא ןוא םערָא ןַײמ ןופ ךעיוק רעד ,ןזיוװַאב ןיוש ךיז טָאה סע יו

 -ייא עלַא ףַא טײקטמירַאב רעד ןופ ךוב םעניא ןרעוו ןבירשרַאפ לָאז סָאװ סנױזַא

 -עננָא רע ןיא ?ָאשטנַאס ,ןטרָאד ךיז טבייה סָאװ ביוטש םעֶד טסעז וד .ןטייקיב

 ,טרָאד ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ ײלרעלַא לָאצ ַא ןָא ןופ לַיַאכ סיורג ַא טימ טּפָארּפ

 -- ,טגָאזעג ָאשטנאס טָאה -- סעלָאיַאכ ייווצ ןַײז ייז ןזומ ,יױזַא ביוא ---

 .ביוטש אזא טקנוּפ ךיז טבייה טַײז רעקידרעבינגעק רערעדנַא רעד ןופ םורָאװ

 ,קיטכיר זיא'ס ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא טקוקעגנַײא רעדיוו ךיז טָאה טָאכיק ןָאד

 ייווצ ןעייג סָאד זַא ,טכַארטעג עדַאװַא ךיז טָאה רע .טיירפרעד קרַאטש ךיז רע טָאה

 עקַאט טכאלש א ןריפרַאפ ןוא ןפערטוצנא ךיז רערעדנַא רעד ןגעק ענייא ןעיײמרַא

 -עג לופ טייצ רעדעי וצ םיא ַאב זיא ךעיומ רעד םורָאװ .לָאט ןטיירב םעד ןטימניא

 סָאװ ,ןלעוד ןוא סעביל ,ןסעַאנושעמ ,סערוטנעװַא ,ןפעשיק טימ ,טכַאלש טימ ןעוו

 -ענ ,טדערעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןענַאמָאר-רעטיר יד ןיא ךיז טלייצרעד ייז ןגעוו

 ןָאד סָאװ ,ביוטש םעד .ןכַאז עלַא יד וצ טדנעוועג ןעוועג זיא ,ןוטעג רעדָא טכַארט

 סָאװ ,רעמעל ןוא ףָאש סעדַאטס עסיורג ייווצ ןביוהענפיוא ןבָאה ,ןעזעגנ טָאה טָאכיק

 ןרעביא ןוא געוװ ןייא ףַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןטַײז ענעדישרַאפ ייווצ ןופ ןענַײז

 רע רָאנ .טנַאנ רָאנ ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז זיב ןעזעגנָא טשינ ייז ןעמ טָאה ביוטש

 םיא טָאה ָאשטנאס ןַא ,ןעיימרַא ןענַײז סָאד זַא ,טענַײטעג טעּפמיא ַאזַא טימ טָאה

 :טנַאזעג טָאה ןוא ןביילנ ןביוהעגנָא

 ?ןוט רימ ןפרַאד עשז סָאװ ,רענַײמ רַאה --|

  ףא ןלעטש ךיז -- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאח -- ?ןוט ןפרַאד רימ סָאװ ---
 רעד טימ זַא ,ָאשטנַאס ,וטספרַאד ןסיוו ןוא .עכַאװש ןוא עמירָא יד ןופ טַײז רעד

 רעסייק רעד ,רעשרעה רעפיורג רעד ןָא טריפ ,ןגעקטנא זדנוא טיינ סָאוװ ,יײמרַא

 טייג סָאװ .ײמרַא ערעדנַא יד .אנַאבָאּפַארט ?זדניא םענופ רַאה רעד ,ןָארַאפנַאפילַא

 טימ ןילָאּפַאטנעּפ ,סעטנַאמַארַאג ןופ גיניק םעד ,עניוס ןַײז ןופ זיא ,רימ רעטניה
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 םעד טימ טכַאלש ןיא ןַײרַא רע טערט קידנעטש סעמנַאמ ,םערָא ןטצרַאשרַאפ םעד

 .ןטעקַאנ ַא םערָא ןטכעו

 -נַאס טָאה -- ?רעשרעה ייווצ יד ,טניַיֿפ ױזַא ךיז ייז ןבָאה עשז סָאװרַאפ ---

 ,טגערפעג ָאשט

 סָאװ רַאפרעד --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- טנַײּפ ךיז ןבָאה ייז ---

 -ַאטנעּפ ןיא טבילרַאפ זיא ןוא רענידנצעג רעכעלקערש ַא זיא ןָארַאפנַאפילַא רעד

 ַא ןיא ןוא יורפננוי עביל ַא רעייז ןוא ענייש ַא רעייז זיא סָאװ ,רעטכָאט סניִלָאּפ

 ביוא ,גיניק ןשירענידנצעג םעד ןבעגּפָא טשינ יז ליוו רעטָאפ ריא ןוא ,עכעלטסירק

 ךיז ןוא דעמכַאמ יוװָאנ ןשְלַאפ ןַײז ןופ ץעזעג סָאד ןזָאלרַאפ רעירפ טשינ טעוװ רע

 .ץעזעג ןַײז וצ ןענעקַאב

 טשינ טוט רע ביוא --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןעמענ דעש רעד ךימ לָאז --

 .ןעק ךיא טַײוו יו ןפלעה םיא זומ ךיא ןוא !ןילָאּפַאטנעּפ רעד ,טוג רעייז

 "עג טָאכיק ןָאד טָאה --- ָאשטנַאס ,טטפרַאדַאב וד טָאװ סָאד ןוט טסעוו ---

 ןייק ןַײז טשינ ןעמ זומ ,ןטכַאלש ןימ םעד ןיא ןטערטנַײרַא ףַא םורָאװ --- ,טגָאז

 .רעטיר רענעריוװשעגנַײא

 וו רָאנ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טוג ץנַאג סָאד יײטשרַאפ ךיא ---

 ךָאנ ןעניפעג וצ םיא ןַײז רעכיז ןלָאז רימ זַא ױזַא ,?זייא סָאד ןוטניהַא רימ ןלעוו

 -ַאװַאק ןימ םעד טשינ ךָאנ ןעמ טצונ ,ךיא ביולנ ,טכַאלש ןיא םורָאװ ?טכַאלש רעד

 .עירעל

 טסנעק וד סָאװ עקיצנייא סָאד -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- קיטכיר --

 .טינ רעדָא ןרילרַאפ דיז רע לָאז ,טָארַאב םענענייא ןַײז ףֵא םיא ןזָאלרעביא ןזיא ,ןוט

 ,ררעפ ליפוזַא ןבָאה רימ ןלעוו ,ןעניווענ ןלעוו רימ בוא ,טכַאלש רעד ךָאנ ,סנייצלַא

 רעה רָאנ .ןטַײברַאפ טלָאמעד םיא לָאז ךיא רַאפעג ןיא זיא עטנַאניסָאר עליפַא זַא

 יד ןיא ןַארַאפ ןענַײז סָאװ רעטיר-טּפיױה יד ןענעכערסיוא ריד ךיא ?עװ ,ןַײא ךיז

 םעד וצ ןייגוצ רימ ןיעוו ,ןעז ןענעק רעסעב ייז טסלָאז וד יידעק ןוא .ןעײמרַא ייווצ

 .ןעײמרַא עדייב ןעזסױרַא ןעק ןעמ ןענַאװנופ ,טרָאד ךיז טבייה סָאװ ,?גרעב

 - "גופ ,טרָא ןכיוה ַא הַא טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ייז ןוא ןוטעג ייז ןבָאה ױזַא

 "עג ןטָאכיק ןָאד רַאפ ןענַײז סָאװ ,סעדַאטס ייווצ יד ןעז טנעקענ ןטלָאװ ייז ןענַאװ

 יז ןטלָאװ ,ןביוהעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ביוטש סנקלָאװ יד ןעוו ,ןעײמרַא ןרָאוװ

 רעד ןיא רע טָאה ןעזעג סעמכַאמ רָאנ .טלעטשרַאפ ןניוא יד ןוא טרעטשעג טשינ

 ןּפַא ןדייר ןעמונעג רע טָאה ,ןעוועג טשינ רָאװ רעד הַא זיא סָאװ סנױזַא עיזַאטנַאפ

 ;לָאק ןכיוה

 ןפַא ןוא רעצנַאּפ םענירג-לעה םעד טימ טרָאד טסעז וד סָאװ ,רעטיר רענעי ---

 -רוַאל רעקיטכעמ רעד זיא ,יורפגנוי ַא סנסופוצ בייל רעטנױרקַאב ַא םיא ַאב דליש

 ןופ רעצנַאּפ םעד טימ ,רעטייווצ רעד .קירב רענרעבליז רעד ןופ רַאה רעד ,ָאקלַאק

 ןעיולב ַא ףַא ןעניורק ענרעבליז ַײרד וטסעז םיא ַאב דליש ןפַא סָאװ ,דלָאנ ןטמילבעג

 "עי .עיסָאריק ןופ טשריפסיורג רעד ,ָאבמעלָאקָאקימ רעטעטכריפעג רעד זיא ,דלעפ

 -ָארשרעדמוא רעד זיא ,םעד ןופ סטכער ,סיפ ןוא טנעה עסיורג קיזיר יד טימ רענ
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 סָאװ ,סעיבַארַא ַײרד יד ןופ רַאה רעד ,עשטילָאב ןופ ןארַאברַאבַאדנַארב רענעק

 יו ןוא ,ריט ַא זיא רענַײז ברעה רעד ןוא לעפדןעגנַאלש ַא טימ טרעצנַאּפַאב זיא
 טָאה רע ןעוו טרעגלַאװעגנַײא טָאה ןשמיש טָאװ ,לּפמעט םעד ןופ יז זיא טנַאקַאב

 ,םינֲָאס ענַײז ןָא ןעועג םעקיונ ךיז טיוט םענענייא ןַײז טימ

 ןופ טנָארפ ןיא ןוא סיורָאפ וטסעו ,טייז ר ע ד ףַא ,רעהַא קוק ַא ביג רָאנ;

 -רַאק ןופ לענָאמיט ןטניזַאב טשינ לָאמנייק ןוא רעניז ןקידנעטש םעד ןעז יימרא רעד

 -עג ַא טימ טרעצנַאּפעג טמוק סָאװ ,ַאיַאקסיב רעַײנ רעד ןופ ץנירּפ רעד ,ַאנַאכַאק

 רענעדלָאג ַא םיא ַאב דליש ןֿפַא ןוא לענ ןוא סַײװ ןירנ ,יולב ,ףךעצנַאּפ ןטלטרעפ

 -ַאד ןַײז ןופ ןעמָאנ ביֹוהנֶא רעד זיא טָאד סָאװ ,וָאימ :טפירשטיוא ןַא טימ רעטָאק

 -לֵא סעקוד םענופ רעטכַָאט יד ,טגָאז ןעמ יו ,אנילוימ ןכַײלנרַאפ םֹוצ טינ יד ,עמ

 -בכעמ רעד ףַא ףונ ןַײז טימ טסעפ טציז סָאוװ ,רערעדנַא רעד .עכברַאנלַא עד ןעקינעפ

 זיא ברעה רעד ןוא סַײװ יינש יוװ זיא םיא אב רעצנַאּפ רעד ןוא (?ַאנַאפלַא רעקיט

 -נַארפ א ןריובעג ןופ ,רעטיר רעגנוי א רָאג ךָאנ זיא .רוניפ םוש ַא ןָא ,רעטַאלג ַא

 -נעל עשינָארַאב רעקירטוא יד ןופ רַאה רעד ,ןעּפַאּפ רעיּפ זיא ןעמָאנ ןַײז ןוא זיוצ

 רעגנירג רעד ַאב ןכיד יד ןעלכענק עטעוװָאקעג יד טימ טּפַאלק סָאװ רענעי .ןעיידעד

 -וד רעקיטכעמ רעד זיא ,ןקעלפ עיולב טימ זיא רעצנַאּפ ןַײז ןוא ערבעז רענעלאמעג
 ןיא םיא ַאב כרעה ןפַא ןוא ,עקסָאב לעד ַאדרַאליפַאטרַאּפסע ,עיברענ ןֹופ סעק

 רימ טייג סע, :שינַאּפש ןיא טפירשפיוא ןַא טימ דלעפ-עשזרַאּפס ַא טלָאמעגסױא

 | - ."?זַאמ ןַײמ ךָאנ
 -ייווצ רעד ןופ ןוא ענכַאמ ןייא ןופ רעטיר ןפורעגנָא רע טָאה רעטַײװ ױזַא ןוא

 עשילַאװמיס יד ,ןרילָאק יד ,סרעצנַאּפ יד טלייטענסיוא ןעמעלַא ייז אב ןוא רעט

 טרעהרעדמוא ןַײז ןֹופ טריפענ ,דײהרעטריזיװָארּפמיא ,ןטפירשפיוא יד ןוא ןרוניפ

 :טגָאזעג רעטַײװ רע טָאה לעטשּפָא ןָא ןוא עיזַאטנַאפ רענעגושעמ
 ןַארַאפ :רעקלעפ ענעדַײשרַאֿפ ןופ ןשטנעמ ןופ טיײטשַאב יײמרַא-טנָארפ יד ,

 -נעמ-גרַאב יד ,ָאמנַאסק ןטמירַאב םעד ןופ ןרעסַאוװו עסיז יד ןעקנירט סָאװ יד ָאד

 ןוא ןטסנַײפ םעד ןּפיז סָאװ יד רעדלעפ עשיליזַאמ יד רעביא ןטערט סָאװ ,ןשט

 "ערב עליק עטמירַאב יד ןסינעג סָאװ יד ,עיבַארַא רעכעלקילנ רעד ןופ דלָאנ ןטסניד

 עטסנדיישרַאפ יד ףַא סיוא ןקיטולב סָאװ יד ,טנָאדָאמרעט ןרעטיול םענופ סענג

 ןסרעּפ יד ,טרָאװ רָאוװ ַא ןָא ןשטנעמ --- ןטימונ יד ,ָאלָאטקַאּפ םענעדלָאנ םעד ןגעוו

 ןסַאשעב ךיז ןנָאלש סָאוו ,ןדעמ יד ,ןטרַאּפ יד ,סנניובנלייפ עטמירַאב ערעייז טיפ

 סאו ,ןפיקס יד ,רעזַײה ערעייז טימ םוא ןרעדנַאװ סָאװ ,רעבַארַא יד ,ןפױלטנַא

 ערעדנַא ןוא ןּפיק עטרעכעלעג יד טימ רעּפָאיטע יד ,סַײוװ יו קידסעשיר ױזַא ןענַײז

 ערעייז שטָאכ ,ייז ןעק ךיא ןוא ךיא עז רעמינעּפ ערעייז סָאװ ,רעקלעפ לָאצ ַא ןָא

 -שירק יד ןעקנירט סָאװ יד ןעיינ ענכַאמ רערעדנַא רעד ןיא .טינ ךיא קנעדענ ןעמענ

 -ייז ןפַײלש ןוא ןטעלנ סָאװ יד ,סיטעב ןכַײר-טריבלייא םעד ןופ ןעמָארטש ענעלָאט

 קץ:

 ןיא ָאסַאדַארג ניניק ןופ דרעפ סָאד ןפורענ ןעמ טָאה יוזַא .עּפַאקש עטסעפ ַא -- ַאנַאפלַא (ו

 ."ָאזָאירופ ַאדנַאלרַא ,
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 יד ,ָאכַאט םענעדלָאנ ןוא ןכַײר קידנעטש םעד ןופ רעקיל םעד טימ רעמינעּפ ערע

 -עג יד ןטערט סָאװ יד ,לינעכ ןכעלטעג םענופ ןרעסַאװ עקידנקריוו יד ןסינעג סָאװ

 -םועזילע רעזערעכ יד ףַא ךיז ןעיירפ סָאוװ יד ,עיזעטרַאט ןופ רעדלעפ-רעטיפ עטכיד

 =נַאז ענעדלָאנ טימ עטצנַארקַאב ןוא טַײל עטמַאטַאב ,רעניֹוװַאב-ַאשטנַאמ יד ,סעקנָאל

 ןדָאב סָאװ יד ,םַאטש ןשידָאג ןופ סעיווקילער עקיטַײצרַאפ עטדיילקעגנדןזַײא יד ,ןעג

 יד ףֵא יפ ערעייז ןרעטיפ סָאװו יד ,םָארטש ןליטש ןַײז טימ אנרעסיפ םעניא דיז

 -לַאהַאב ןַײז טימ טמירַאב זיא סָאװ ,ַאינַאדַאונ ןעמורק םעד ןופ ןלָאט עקידסעוװכַאר

 ןוא סועניריּפ ןקידנפַײפ םעד ןופ ןטלעק יד טימ ןרעטיצ סָאװ יד ,םָארטש םענעט

 עּפָאריײא סָאװ יד עלַא ,ץרוק .סונינעּפַא ןכיוה םעד ןופ ןציּפש עטיינשַאב יד טימ

 .ןַײא ךיז ןיא טסילש ןוא ךיז ןיא טלאהטנַא

 רעקלעפ לפיוו ןַיא טנכערעגסיוא טָאה רע ןצניוװָארּפ ךָאנ ?פיוו !טָאנ ךימ ץיש

 טנכיײצַאב םענייא ןדעי טייקכעלטקניּפ רעכעלרעדננוו טימ ןוא ןפורעגנָא טָאה רע

 טָאה רע סָאװ ץלַא טימ רעטּפַאזעגנָא ןַא ,רענעגָארטרַאֿפ א ,ןטמַאשנגייא ענייז טימ

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס !רעכיב עשירענגיל ענַײז ןיא טנעיײכעג

 וצ טַײצ ןופ רָאנ ןוא טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק רע טָאה ןיילַא ןוא דייר ענַײז

 טָאװ ,ןזיר יד ןוא רעטיר יד ןקילברעד רע טעװ רעשפע ,ןָאטעג רעק ַא ּפָאק םעד טַײצ

 "רעד טשינ ייז ןופ םענייא ןייק טָאה רע יװ ױזַא ןוא ,סיוא ייז טנכער רַאה ןַײז

 | :טגָאזעג םיא רע טָאה ,טקילב

 ,ןזיר ןייק ,ןשטנעמ ןייק טשינ עז ךיא ,ןייג סע לָאז לװַײט םוצ ,רַאה ןַײמ --- |

 :טינ ייז עז ,סלַאּפנלַא ,ךיא .ייז טעז ןעמ טגָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ ,רעטיר ןייק

 .רעטסנעּפשעג עקיטכַאנַאב יד יוװ ױזַא ,ףעשיק ַא ןַײז ץְלַא זומ סָאד

 טינ וטסרעה -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ןגָאז סָאד וטסנעק יו ---

 ?ןּפַאלק ןקױּפ יד ןוא ןלַאש ןטיײּפמָארט יד ,ןעשזריה דרעפ יד

 "על ןוא ףָאש רָאנ יו --- טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- רעמ טינ רעה ךיא ---

 | .ןעקעלב רעמ

 ןעוועג ןיוש ןענַײז סעדַאטס ייווצ יד םורָאװ ,ןעוועג סע זיא עקַאט ױזַא ןוא

 | ,טנָאנ רָאנ

 טסלָאז וד זַא טכַאמ --- ,טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה --- ָאשטנַאס ,עריומ ןַײד ---

 זַא ,ךעיוק ַאזַא ךיז ןיא טָאה עריומ יד םורָאװ .קיטכיר ןרעה טשינ ןוא ןעז טשינ

 ,ןסעמע רעד ןיא יו טשינ ןעזסיוא ןלָאז ןכַאז זַא טכַאמ ןוא םישוכ יד טלמוטעצ יז

 ,ןילַא ךימ זָאל ןוא ןענַאדנופ קעװַא ץיגרע ריד ייג ,עריומ ױזַא טסָאה וד בוא זיא

 לעװ ךיא ּוװ טַײז רעד פַא ןכָאצינ םעד ןגיײבוצרעבירַא ףַא קעלק ןיילַא ךיא םורָאװ

 | .ףליה ןַײמ ןבעג
 טימ ןוא עטנַאניסָאר ןָאטעג ןרָאּפש ַא רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יו ןוא

 םיא טָאה ָאשטנַאס .לגרעב םענופ ּפָארַא ץילב ַא וו רע זיא ,ןרָאה םעניא זיּפש רעד

 :ןגירשענכָאנ

 רעמעל ןוא ּףָאש זַא ךַײא רעווש ךיא ,טָאכיק ןָאד רַאה ,םוא ךַײא טרעק --

 פַא ךימ טָאה סָאװ רעכעלסילגמוא רעטָאּפ ,םוא ךַײא טרעק !ןלַאפרעביא ריא טייג
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 ,ןזיר ןייק טינרָאג ךָאד ןענַײז סָאד ,טעז !סעַאנושעמ ַאזַא !טכַארבעג טלעוו רעד

 עצנַאנ ןייק טשינ ןוא עבלַאה ןייק טשינ ,סרעצנַאּפ ןייק ,רעטָאק ןייק ,רעטיר ןייק

 ?ריא טוט סָאװ .ךעלקעלג עטפעשיקרַאפ ןייק טשינ ןוא עיולב ןייק טשינ ,ןדליש
 | .טָאג רַאפ ךיא ןיב רעקידניז ַא

 ;רע טָאה ןגירשעג ,טרעקרַאפ .טרעקענמוא טינ ןטָאכיק ןָאד ןבָאה ןעיירשעג יד

 ןקיטכעמ םעד ןופ רענעפ יד רעטנוא טפמעק ריא סָאװ ,רעטיר ריא ,ייה ---

 ןעז ריא טעוװ ,רימ ךָאנ עלַא ,םערָא ןטצרַאשרַאפ םעד טימ ןילָאּפַאטנעּפ רעשרעה

 -ַארט ןופ ןָארַאפנַאפילַא עניוס רעַײא ןָא עמָאקענ יד ןבעג ךַײא לעװ ךיא גנירג יו

 | | !ַאנַאבָאּפ

 ַאזַא טימ ןוא ףָאש ןָארדַאװקש םעד ןשיװוצ ןַײרַא רע זיא יירשענ םעד טימ

 יד .םינָאס ענַײז ןכָאטשעג טלָאװ רע יװ ,ןכעטש ןעמונעג ייז טעּפמיא ןוא שזַארוק

 ןעמונעג ןבָאה ,עדַאטס רעד טימ ןעגנַאגעג ןענַײז סָאוװ ,רעטכיציפ ןוא רעכעטסַאּפ

 ,ןעיירשעג יד טינ ןפלעה סע ןעזעג ןבָאה ייז זַא רָאנ ,ןָאט טשינ סָאד לָאז רע ןעיירש

 םיא ןריטולַאס ןעמונעג ןוא ןעלטרַאנ יד ןופ סרעדיילש יד ןעמונענּפָארַא ייז ןבָאה

 טקוקעג טשינ טָאה טָאכיק ןָאד .סיירג יד טסיופ ַא יו רענייטש טימ ןרעיוא יד ןיא

 | :ןגירשעג ןוא ןטַײז עלַא ףַא ןפָאלעג זיא ןוא רענייטש יד ףַא

 רענייא ָאד ןיב ךיא ,רעהַא םוק ?ןָארַאפנַאפילַא רעצלַאטש וד ,וטזיב ווו ---

 ַאב ןוא סעכיוק ענַײד ןווּורּפסיױוא ןוא ריד טימ ןטסעמרַאפ ךיז ?יוװ סָאװ רעטיד א

 -כעמ םעד טספַאשרַאפ וד סָאװ ,ןדַײל יד רַאפ ףָארטש ַא יו ,ןבױרּפָא ןבעל ןַײד ריד

 וי .ַאטנַאמַארַאג ןילָאּפַאטנעּפ ןקיט

 -עגנַײא ןּפיר ייווצ םיא טָאה ןוא ןגױלּפעגנָא ?דנַאמ ַא זיא יירשענ םעד הַא

 | ,טַײז ַא ןיא ןבָארג
 רעדָא טיוט ןיוש זיא רע טניימעג רע טָאה ,טּפַאלקעצ ױזַא ךיז רע טָאה ןעזרעד

 -ענסיורַא טָאה רע .רעקיל ןַײז ףֵא טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא טקידנוװעצ טיוט הַא

 .ןגָאמ ןיא ךיז רעקיל םעד ןסיג ןביוהעגנָא ןוא ?יומ םוצ ןעמונענ ,שַאלפ יד טּפַאכ

 זיא'ס טכבַאדעג ךיז טָאה םיא לפיוו ןסָאנעגנַײרַא טָאהענ טָאה רע ךָאנ רעדייא רָאנ

 רעד ןיא ךַײלנ ןפָארטעג םיא טָאה ןוא ?דנַאמ רעטייווצ א ןניולפעננָא זיא ,גונעג

 ןייא ןיא ןוא ןכָארבעצ ךעלקיטש ףַא יז טָאה רע זַא ױזַא ,שַאלפ רעד טימ טנַאה

 םיא ַאב רעניײצקַאב ןוא ןייצ עטשרעדָאפ ריפ רעדָא ַײרד ךיז טימ טּפעלשרַאפ געוו

 ןעוועג זיא ּפַאלק ַאזַא .ןבירעצ שביה טנַאה רעד ןופ רעגניפ ייווצ ןוא ?יומ םענופ
 םענדיב םעד ןעגנוווצענ טָאה סָאװ ,רעטייווצ רעד ןעוועג זיא ַאזַא ןוא רעטשרע רעד

 טניימענ ןוא רעכעטסַאּפ יד ןענייז ןעמוקענוצ .דרעפ םענופ ךיז ןעלקַײקּפָארַא רעטיר

 ןוא עדַאטס יד ןבירטעגנפיונוצ שינעלַײא ןיא ןבָאה ייז .טענרַאהרעד םיא ןבָאה ייז

 ,עשירד עריקכ רעקידרעטַײװ ןָא ןוא ,ךעלקיטש ןביז רעביא ,עטיוט יד ןבילקענפיוא

 .קעװַא ךיז ייז ןענַײז

 -עמ סרָאה ןַײז ןעזענוצ ,לנרעב ןפא ןענַאטשעג ָאשטנַאס זיא טַײצ עצנַאנ יד

 וו ,טרָא סָאד ןוא אש יד ןטלָאשעג ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ןוא סעַאגוש

 -ענּפָארַא זיא רַאה רעד ןעזענ טָאה רע זַא .טריפעגפיונוצ ייז טָאה סנַײז לזַאמ סָאד
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 -ענוצ ןיא ןוא לגרעכ םענופ ּפָארַא רע זיא ,קעװַא ןענַײז רעכעטסַאּפ יד ןוא ןלַאפ

 טשינ רע טָאה םישוכ יד שטָאכ טּפַאלקעצ קרַאטש ןפָארטעג םיא ןוא םיא וצ ןעמוק

 | :טגָאזעג םיא טָאה רע ןוא ,ןריױלרַאפ

 ריא זַא ,ןייגקירוצ טלָאז ריא ,טָאכיק ןָאד רַאה ,טנָאזעג טשינ ךַײא ךיא בָאה ---

 ?ףָאש סעדאטס פא רָאנ ,ןעיימרא ףַא טינ ךַײא טפרַאוו

 לֵאז סָאד זַא ןכַאמ ןעק ,רעטנרעלעג רעד עניוס ןַײמ ,ווענַאג רעד יו טקנוּפ ---

 סע זיא ,ןסיו סָאד וטסנעמ ,ױזַא ,טרעקרַאפ ןכַאמ ענענייא סָאד ןוא ןדניוושרַאפ

 ,ןליוו ייז םָאװ סָאד ןעז ןלָאז ריס ןכַאמ וצ גנירג ץנַאנ ?לאלביב עטנרעלעג יד רַאפ

 ,דעװַאק םעד טשינ רימ טנינרַאפ ,ךימ טנלָאפרַאפ סָאװ ,עשָאד רעד טעמכַאמ ןוא

 טלדנַאװרַאֿפ רע טָאה ,טכַאלש רעד ןופ ןעמוקסיורַא טלָאזעג םיא טימ בָאה ךיא סָאװ

 ,אשטנַאס ,טינ רימ טסביולג וד ביוא .ףָאש סעדַאטס ןיא םינָאס ןענַארדַאווקש יד

 ןוא סעָאט םענופ סױרַא טסלָאז וד ןבעל ןיא ןסע טייג רימ םוראוו --- סָאװ טָא וט

 לזייא ןַײד ףֵא ףיוא ךיד ץעז :סעמע זיא ריד גָאז ךיא סָאװ םסָאד זַא ,ןעז טסלָאז

 -רעד ?סיבא ךיז ייז ןלעוו םיוק זַא ,ןעז וטסעוו ,ךָאנ ייז טַײר דייהרעקניליטש ןוא

 -ענ ןענַײז ייז סָאװ םעד ןיא ןעלדנַאװרַאפ קירוצ ךיז ייז ןלעוו ,ןענַאדנופ ןרעטַײוו

 בָאה ךיא יו ,ןעמעלַא טימ ךַײלג ןשטנעמ רעדיוװ ןוא רעמעל סיוא ןרעוו ןוא ןעוו

 עוויוט א ענַײד ןבָאה ףרַאד ךיא ,לַײװ ַא סיוא טרַאװ רָאנ .טלָאמענּפָא רעירפ ריד ייז

 ,ןֿפעפ רימ רעניײצקַאב ןוא עטשרעדָאפ ?פיוו קוק ַא ביג ןוא רעהַא םוק .ףליה ןַײד ןוא

 .ןבילברַאפ טשינ ליומ ןיא רענייא ןייק ןיוש זיא רימ זַא ,רימ טכַאד םורָאװװו

 טקורעגנרַא טינ ריש םיא טָאה רע זַא טנָאנ ױזַא ןעמוקענוצ זיא ָאשטנַאס

 םַאזלַאב רעד םורָאװ ,טַײצ ןיא טקנוּפ סע זיא ןעוועג ןוא .ןַײרַא ?יומ ןיא ןגיוא יד

 -נַאס רָאנ יו ןוא ןקריוו ןביוהעגנָא טָאהעג ןיוש טָאה ןגָאמ םעניא ןטָאכיק ןָאד ַאב

 .ןסָאשעגסױרַא ךיז ןופ טָאכיק ןָאד טָאה ,טקוקעגנַײרַא ליומ ןיא םיא טָאה ָאשט

 םעד ץלַא סָאד ןוא ,טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ץלַא ,סקיב ַא ןופ יו רעקיטסַאה

 .ןַײרַא םיִנָאּפ ןיא רעגעדטנּפָאװ ןקיצראהביל

 ריס טימס ןיא סָאװ -- .ןפורעגסיוא ָאשטנַאס טָאה -- !ַאירַאמ עקילייה ---

 טכערב רע ןוא טקידנוװעצ טיוט ףֵא זיא רעקידניז רעד זַא שרעדנַא טינ ?ןעשעג

 | | | .ליומ ןכרוד טולב סָאד סיוא
 ,טסּוװװרעד ךיז ךעייר םענופ ןוא םַאט םענופ ,ריִלָאק םענופ רע טָאה דלַאב רָאנ

 ןעקנירט ןעזעג םיא טָאה רע סָאװ ,םַאזלַאב רעד רָאנ ,טולב ןייק טשינ זיא סָאד זַא

 טָאה ןיילַא םיא ַאב זַא ,ןעלביא ױזַא ןעמונעג םיא טָאה ןופרעד ןוא ,שַאלפ רעד ןופ

 ןַײז ףֵא טנקיימענסיוא סעקשיק יד טָאה רע ןוא טיירדעגרעביא ןנָאמ םעניא ךיז

 .עטעװעילַאמענּפָא יוו ןבילבעג ןייטש ייז ןענַײז עדייב ןוא רַאח

 טימ סעברָאט יד ןופ סעּפע ןעמענסױורַא ?זייא ןַײז וצ ןפַאלענוצ זיא ָאשטנַאס

 טשינ סעברָאט יד טָאה רע זַא ןוא ,ןרעטנומוצּפָא רַאה ןַײז ןוא ןשיװּוצּפָא ךיז סָאװ

 ןיא ןוא ןטלָאשעג ךיז רע טָאה רעדיוװ .ּפָארַא ןעניז םענופ טינ ריש רע זיא ,ןענופעג

 ,םייהַא ךיז וצ קעװַא ןיילַא ןוא רַאה ןַײז ןזָאלרעביא טעוװ רע זַא ,טכַארטענ ןצרַאה

 יד ןוא טַײצ רעטנידענּפָא רעד רַאפ סעריכס יד ןרילרַאפ טימרעד עליפַא לָאז רע

 ת-- 146 ---



 -ענפיוא ךיז טָאה ָאד רָאנ .לזדניא ןטגָאזעגוצ םעד ןופ רעריגער ןרעוװ ֹוצ גנונעפַאה

 םיִא ןלָאז ןייצ יד יידעק ,ליומ ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ ןוא ,טָאכיק ןָאד ןביוה

 -ןאניסָאר אב סעצייל יד ןעמונעגנָא רעטייווצ רעד טימ רע טָאה ,ןלַאפסױרַא טשינ

 וא יירטעג ױזַא) ןטָארטענּפָא טשינ סָאבעלַאב ןַײז ןופ לָאמנייק .טָאה טָאװ ,ןעט

 -נפָאװ ןַײז וו טרָא םעד וצ טנַאּפשעגוצ טָאה ןוא ,(ןעוועג רע זיא טניווועגוצ ױזַא

 רעד טימ ןוא טרַאּפשעגנָא לזייא םעד ףַא טפורב םעד טימ ןענַאטשעג זיא רענערט

 זַא ןוא .שטנעמ רעקידנעקנעד ַא ךעלטנייוועג יו טרַאּפשענרעטנוא קַאב יד טנַאה

 :טנַאזעג םיא רע טָאה ,רעטגרָאזרַאפ ַאזַא ןייטש ןעזרעד םיא טָאה טָאכיק ןָאד

 ,רעטייווצ רעד יו רערעמ טשינ זיא שטנעמ ןייא זַא ,ָאשטנַאס ,ןסיוו ייז

 ףַא ןעמוק סָאװ ,סמערוטש עלַא יד .רעטייווצ רעד יװ רערעמ טשינ טוט רע ביוא

 דיז רעטעװ סָאד טעװ ןכינניא זַא ,זַײװַאב א ןענַײז ןטייווצ ןכָאנ רענייא זדנוא

 זַא ,ךעלנעמ טשינ זיא סע םוראוו ,טוג ןייג ןעמענ זדנוא טעוו סע ןוא ןרעטײלסיױא

 -נורדעג זיא ןופדעד ןוא ,ןרעיוד קיבייא ןלָאז סטונ סָאד ַײס ןוא סטכעלש סָאד ַײס

 רָאנ סטוג סָאד ןיוש ןיא ,גנַאל ױזַא טרעיודעג טָאה סטכעלש סָאד ביוא ז8 ,ןענ

 -ַאּפ סָאװ ןקילגמוא יד ןופ ןצרַאה םוצ ןעמענ טשינ םורעד ריד טספרַאד וד .טנַאנ

 | .טינ ייז ןפערט ריד סעמכַאמ ,ןריס

 יצ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ?טינ רימ ןפערט ייז טסייה סָאװ ---

 ןַײמ טינ ןוא ןרעדנַא ןַא ןצימע ערדלָאק רעד ףַא טעקצעהעג ןטכענ ןעמ טָאה ןעד

 ןענַײז ןעננוריצַאב עניימ עלַא טימ ,רימ ןלעפ סָאװ סעברָאט יד ןוא ?ןוז סנטַאט

 סנרעדנַא ןא סנצימע ןעד

 ,טגערפעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ?ָאשטנַאס ,סעברָאט יד טשינ טסָאה וד ---

 .טרעפטנעעג ָאשטנַאפ טָאה -- טי? ייז ךיא בָאה עדַאװַא ---

 -ּמִא טָאכיק ןָאד טָאה --- ןסע וצ סָאװ טינ טנַײה ךָאד רימ ןבָאה ,ױזַא ביוא ---

 | | .טרעּפטנעעג
 ןטלָאװ סע ןעוו -- ,טרעפטנעעגנ ָאשטנַאס טָאה -- ןעוועג סע טלָאװ ױזַא ---

 ייז זַא ,טנָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןזָארנ יד טָא ןסקַאװענ טשינ רעדלעפ יד ףַא

 ךיז ןצונ טייקידענעג רעַײא יו רעטיר עקידלזַאמילש ענױזַא ןוא ,טנַאקַאב ךַײא ןענַײז

 | | .טיֹונ ַאזַא ייז טפערט סע ןעוו ייז טימ

 רענרעג ךיא טלָאװ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ןנעו טסעד ןופ ---

 -ידרַאס-גנירעה ּפעק ייווצ טימ טיורב ןבַאל ןצנַאג ַא עקַאט רעדא ?טרעפ ַא {סעגעג

 םעד טימ עליפַא ,ייז ןנעו טבַײרש סָאדירָאקסָאיד סָאװ ,ןזָארג עלַא יד רעדייא ןענ

 -ןַאס רעװַארב ,?זייא ןַײד ףֵא ךיד ץעז ,רעבָא ךָאד .אנוגַאל רָאטקָאד ןופ שערייּפ

 זרנוא ךיוא טעװ ,ןדעי רַאפ טגרָאז סָאװ טָאג רעד םוראוו ,ךָאנ רימ טַײר ןוא ,אשט
 טזָאלרַאפ רע .ןעוט רימ סָאװ טימרעד םיא ןעניד רימ זַא ,טארפיב .ןזָאלרַאפ טשינ

 םעניא ךעלעשיפ יד ןוא דרע רעד ןיא ךעלמירעוו יד ,ןטפול רעד ןיא ךעלעגילפ יד טשינ

 עטוג יד ףַא ןוז ןַײז סױרַא טזָאל רע זַא ,קידמירַאברעד יֹוזַא זיא רע ןוא ,רעסַאו

 .םיקידַאצ יד ףַא יוװ םִיַאשער יד ףַא ןנער ןַײז סיוא טסיג ןוא עטכעלש יד ףַא יו
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 -ייא רעקידערּפ ַא רַאפ טגיוטענפיוא רעסעב ךיז טלָאװ טייקידענעג רעיא ---

 .טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ,רעטיר-רעדנַאו ַא רַאפ רעד

 טָאה -- ןסיוו ייז ןזומ ץלַא ןופ ןוא ,ָאשטנַאס ,טסּוװעג ייז ןבָאה ץלַא ןופ

 ,רעטיד-רעדנַאװ ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא ןענַײז ןעוועג םורָאװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד

 רעדָא עשַָארד ַא ןטלַאה ּפעטפ ןטימניא ןלעטשקעװַא טנעקעג ריד ךיז ןנַָאה סָאװ

 -רעד סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעזירַאּפ םעד טקידנעעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןריפ ךאוקיוו ַא

 ןוא ןעּפ יד טּפמעטענּפָא טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה זיּפש יד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןופ

 .ןיּפש יד ןעּפ יד טינ ךיוא

 ָאשטנַאס טָאה -- טגָאז טייקידענעג רעַײא יוװ ןַײז עשז לָאז ,ױזַא ביוא ---

 -רעביא טכַאנ יד ץינרע ּוװ ןכוזסיוא ןוא ןענַאדנופ קעװַא רימָאַל ןוא טרעפטנעעג

 ןָא ןוא סערדלַאק ןָא טרָא ןַא ןַײז לָאז סָאד זַא בענג טָאנ לָאז ןוא ןקיטכענוצ |

 -ַײז רעמָאט ןוא ,ןרָאמ עטפעשיקרַאפ ןָא ןוא רעטסנעּפשעג ןָא ,רעלסיירט-ערדלָאק

 ,לקירטש םעד טימ לקיב סָאד ?כיומ ךיא ןיב ,ןַארַאפ טרָאד ייז ןענ

 וד ריפ ןוא -- טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רענַײמ ןוז ,טָאג אב וד טעב ---

 -םיוא טסלָאז וד ,ריד ףַא ןזָאלרַאפ ךימ ךיא ליוו לָאמ סָאד םורָאװ ,טפליוו וד ןיחווו

 טימ ןָא ּפַאט ןוא טנַאה ןַײד רעהַא רימ בינ רעירפ רָאנ ,.ןלעטשוצּפָא ךיז ווו ןבַײלק

 רעטכער רעד ןופ ןלעפ רימ רענײצקַאב ?פיוו ןוא עטשרעדָאפ ?פיוו רעגניפ םעד

 ,קיטייוו םעד ךיא ?יפ טרָאד םורָאװ ,קַאבניק ןטשרעביוא םעניא טַײז
 :טנָאזעג ןוא טּפַאטַאב טָאה ,רענניפ םעד טנײלעגנַײרַא טָאה ָאשטנַאס

 ?טַײז רעד ןיא טָאהעגנ טייקידענעג רעַײא טָאה ןייצקַאב ?פיוו ---

 -נַאנ עלַא ,ןָאצ-לכייס םעד ץוכַא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ריט ---

 | | .עטנוזעג ןוא עצ

 טָאה -- רַאה ןַײמ ,טנָאז ריא סָאװ ,טייקידענעגנ רעַײא ,ןַײא טונ ךיז טרעה ---

 | .טרעפטנעעג ָאשטנַאס

 םורָאװ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ףניפ טינ ביוא ,ךיא גָאז ,ריפ ---

 ןָאצ ןטשרעדאפ ןייא ןייק ןוא ןָאצקַאב ןייא ןייק ךָאנ רימ ןעמ טָאה ,בעל ךיא טניז

 טינ ןוא ןָאצ ַא ןלַאפעגסיורא ןעוו רימ זיא סע טינ ,ליומ םענופ ןעמונעגסױרַא טשינ

 ,סעטַאמור ןופ רעדָא שינעליופ ןופ טלשירקעגסיוא ןעוו רימ ךיז טָאה סע

 טשינ טייקידענעג רעַײא טָאה -- ,טגָאזעג ַאשטנַאס טָאה -- ןטנוא ָאד טָא --

 יװ טַאלג ךַײא אב זיא ָאד .טינ ןבלַאה ןייק ןביוא ןוא ןייצקַאב ןבלַאהטירד יװ רעמ

 ,עינָאלד רעד ּפַא

 טָאה רע ןעוו ןפורעגנָא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה -- !טינ לזַאמ ןייק בָאה ךיא ---

 -- .טגָאזעגנָא םיא טָאה רענערטנּפָאװ ןַײז סָאװ ,סַײנ עקירעיורט יד טרעהענסיוא

 - .דרעווש יד טלַאה סָאװ יד טשינ יבא ,טקַאהענּפָא טנַאה ַא רימ ךיא טלָאװ רעסעב

 -לימ ןָא לימ ַא יו זיא ,רענייצקַאב ןָא ליומ ַא זַא ,ָאשטנַאס ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ
 ןענַײז ןעמעלַא םעד וצ רָאנ .טנעמיד ַא יוװ רערעַײט ךיז טצַאש ןָאצ א ןוא רענייטש

 ךיד ץעז .ןדרָא-רעטיר ןגנערטש םעד ןופ ןטלַאה סָאװ רימ ,ןפרָאוװענרעטנוא רימ

 - .ןלעװ טסעװ וד ןיהּווװ ןטַײרכָאנ ריד לעוו ךיא ןוא ריפ ןוא טנַײרפ ןַײמ ,ףיוא



 ווי ,גנוטכיר רעד ןיא ןטַײר ךיז רע טָאה טזָאלעג .ןָאטעג ָאשטנַאס טָאה יױזַא

 ןטָארטענּפָא טשינ ןוא ,רעגעלטכַאנ ַא ןעמוקַאב טעוו רע זַא טכַאדענ ךיז טָאה םיא

 ןטירעג יו ױזַא ןוא .רעכיײלג ַא ןניוצעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ךאילש םענופ רע זיא

 טשינ ןטָאכיק ןָאד טָאה ןקַאבניק יד ןיא קיטייוו רעד סעמכַאמ ,ךעלעמַאּפ ייז ןענַײז
 טימ טלָאװעג םיא ָאשטנַאס טָאה ,ןטַײר טנעקעג טשינ ךיג טָאה רע ןוא טזָאלעגכָאנ

 טָאה רע סָאװ ןכַאז ײלרעלַא יד ןשיווצ ןוא ,ןטלַאהרעטנוא םיא ןוא ןלַײװרַאפ סעּפע

 טדער סע ןכלעוו ןגעוו ,סעומש םעד טָא םיא טימ טריפרַאפ רע טָאה ,טנָאזעג םיא

 ,לטיּפַאק ןקידרעטַײװ םעניא ךיז

 לטיּפַאק רעטנצניינ

 םעד ןגעוװ ןוא רַאה ןַײז וצ טָאהעג טָאה ָאשטנַאס סָאװ סענַײט עגולק יד ןגעוו

 .ןעננוריטַאּפ עטמירַאב ערעדנא ךָאנ ןוא ,ןטיוט ַא טימ ןפָארטעג טָאה םיא סָאװ

 -צעל יד זדנוא ףַא ןענַײז סָאװ ,ןקילנמוא עֶלַא יד זא ,רַאה ןַײמ ,ךיז טכַאד רי 5
 סָאו ,דניז יד רַאפ ףָארטש א קעפָאס םוש ןָא ןענַײז ,ןעמוקעג געט עט

 טָאה ריא סָאװ טימרעד ,ןדרָא-רעטיר םעד ןגעק ןעגנַאגַאב ןיא טייקידענעג רעַײא

 ףַא טיורב ןייק ןסע וצ טשינ ,ןבעגעג טָאה ריא סָאװ ,עּוווש רעַײא ןטלַאהעג טשינ

 טייג סָאװ ןעמעלַא םעד טימ ןוא ור ןניניק רעד טימ ןפָאלש וצ טשינ ןוא ךעטשיט ַא

 -קעװַא טשינ טעוװ ריא זיב ,ןריוושעג ףיורעד טָאה טייקידענענ רעַײא ןוא רעטַײװ

 טסייה רע יו טינ ןיוש קנעדענ ךיא ,ןירדנַאלַאמ םעד ַאב לצימ ןימ סָאד ןביור

 .רָאמ רענעי ,ןטרָאד

 םעד רָאנ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,טכערעג רעייז טזיב ---

 זא ,ןַײז רעכיז וטסנעמ ךיוא ןוא ,סױרַא ןרָאקיז םענופ רימ סע זיא ,ןנָאז וצ סעמע

 -יימ יד ןעשעג ריד זיא ,סנטַײצַאב טנָאמרעד טשינ רימ סע טסָאה וד סָאװ רַאפרעד

 ןררָא-רעטיר םעניא סעמכַאמ ,ןטכירַאפ סָאד ?עװ ךיא רָאנ .ערדלָאק רעד טימ עס

 ,ןרעסעבוצסיוא ץלַא יז ןעלטימ ןאראפ ןענייז

 .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ?ןריווושעג סעּפע לָאמַא ךיא בָאה ןעד יצ ---
 -עג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןריווושעג טשינ טסָאה וד סָאװ קיטכיוו טשינ --

 ןַײרעד ןבָאה סָאװ יד טימ רעכיז טשינ טזיב וד זַא ,סייוו ךיא זַא גונעג --- ,טגָאז

 .לטימ א טימ ןגרָאזַאב וצ דיז טינ טדאש ,טינ רעמָאט אי רעמָאט ףַא ןוא קעלייכ ַא

 -- ,טגָאזעג אשטנַאס טָאה -- טייקידענעג רעַײא ,ױזַא זיא סָאד בוא ---
 ןעק רעטסנעּפשעג יד םורָאװ ,ענווש רעד טימ יוװ ,לָאמַארעדיװ טינ טסענרַאפ טעז

 -ידענעג רעַײא טימ עליפַא ןוא רימ טימ ןוט ליּפש ַא ןטסולנרַאפ לָאמַא ךָאנ ךיז

 .רעסעגרַאפ ןקידרעדייסעק ַאזַא ןעזרעד ךַײא ןיא ןלעוו ייז ביוא ,טייק

 געו ןטימניא טּפַאכרַאפ טכַאנ יד ייז טָאה ןכערּפשענ עמיודעכוא יד טָא ַאב
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 -םענוצרעביא וו טרָא ןַא ןזיוועג ייז ךיז טָאה סע טינ ןוא טַאהעג ןבָאה ייז טינ ןוא

 -כַאמ ,קירעגנוה טיוט ןעוועג ןענַײז ייז סָאװ סָאד ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ ןוא ,ןקיט

 עינרַאזַײּפש עצנַאג יד ןעמוקענקעװַא ייז ַאב זיא םעברָאט יד טימ םענייניא סעמ

 -עב טָאה סָאװ ,ערוטנעװַא ןַא וצרעד ךָאנ זיא ןעמוקענוצ ,ןכַאז ערעדנַא עֶלַא טימ

 ,ערעטצניפ ַא טכַאנ יד זיא ןלַאפעגסיױא ,ץוּפ םוש ןָא ,ןַײז וצ סניוזא טניײישעג סעמע

 טימ זַא ,אשטנַאס ךיז טָאה טכַארטעג םורָאװ ,טלעטשענּפָא טינ ךיז ןבָאה ייז רָאנ

 -שטערק ַא ןפערטנָא רעטַײװ ייווצ רעדָא לַײמ ַא טימ ייז ןזומ ,קידנעייג ךַאילש םעד

 ,קירעגנוה רעגערטנפָאװ רעד ,ערעטצניפ ַא טכַאנ יד ,יױזַא ןעייג ייז יוװ ןוא .עמ

 ןכלעוו ףַא געוו םענענייא םעד טימ ייז ןעעזרעד ,ןסע וצ קעשייכ ַא טימ רַאה רעד

 ןרעטש יו סיוא ןעעז סָאװ ,ךעלרעַײּפ עגנעמ עסיורג ַא ןגעקטנַא ייז טייג ,ןעייג ייז

 ןוא ןעזרעד ייז טָאה רע רָאנ יו ןקָארשרעד ךיז טָאה ָאשטנַאס .טגיוועג ךיז ןטלָאװ

 ןַײז ןָאטעג יצ ַא טָאה רענעי :ךיז טימ רעכיז ןעוועג טשינ ךיוא זיא טָאכיק ןָאד

 ןייטש ייז ןענַײז עדייב ןוא עשטַאילק ןַײז אב סעצייל יד רעד ןוא ?למייצ םַאב ?זייא

 -רעַײפ יד ייז ןבָאה ןעזעג .ןַײז סָאד ןעק סנױזַא סָאװ טקוקעגנַײא ךיז ןוא ןבילבענ

 .ייז ןענַײז רעסערג ץלַא ,ןעמוק ייז רעטנענ סָאװ ןוא רעטנענ ץלַא ןענענעג ךעל

 ןטָאכיק ןָאד ןוא רעקידנרעבליזקעווק ַא יװ ןרעטיצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ָאשטנַאס

 ַא ןוא טרעטנומעג ןיילַא ךיז טָאה רע רָאנ .טלעטשענפיוא ּפָאק ןפַא רָאה יד ךיז ןבָאה
 | | :ןָאטעג גָאז

 ,לגנַארעג רעכעלרעפעג ןוא רעסיורג רָאג זיב ַא ,ָאשטנַאס ,ןַײז טעװ סָאד --

 | .ערוװג עצנַאנ ןַײמ ןזַײװסױרַא ןזומ ?עוו ךיא :וו

 ביוא --- .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- !ןפָארטעג ךימ טָאה קילגמוא ןַא --- |

 םענ ּוװ זיא ,ןטכַאד ךיז טמענ רימ יוװ ,רעטסנעּפשעג טימ ןַײז טעװ ?גנַארעג רעד

 וי ?ןטלַאהסיוא סָאד ןלָאז סָאװ ,ןטַײז ךיא

 .-עג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןַײז טינ ןלָאז סָאד רעטסנעּפשעג ַא רַאּפ סָאװ ---

 ןעמ בוא םורָאװ .ןלַאפ רָאה ַא ריד ןופ לָאז סע ןזָאלרעד טשינ ךיא לעװ --- ,טנָאז

 טשיג בָאה ךיא סָאװ רַאּפרעד ןעוועג סע זיא ,טעוװעקעידזיא ריד רעביא ךיז טָאה

 רימ ןענַײז רעבָא טציא .ףיוה-רעניה םענופ ןקרַאּפ םעד ןעגנירּפשרעכירַא טנעקעג

 .דרעווש ןַײמ טימ ןטכעפ ַײרפ ןענעק לעװ ךיא נו ,ךלעפ ןעַײרפ ןפַא

 לָאמ םענעי ןבָאה ייז יו ,ןּפמעטרַאפ ןוא ןפעשיקרַאפ ךַײא ןלעוו ייז זַא ןוא ---

 ןעַײרפ ןפַא זיא ןעמ יצ ןפלעה ָאד טעװ סָאװ -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןָאטעג

 ?ךלעפ ןעַײרפ ןפַא טינ רעדָא

 -נַאס ,ךיד ךיא טעב -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ןגעו טסעד ןופ ---

 ךיא קיטומ יװ ןזַײװרעד טעוװו קיטקַארּפ יד ןוא קיטומ ןטלַאה ךיד טסלָאז ,אשט

 .ךימ טלַאה

 .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןלעװו טעװ טָאנ זַא ךיא ל?עוו עדַאװַא ---

 -נַײא ךיז רעדיוו ןוא געוו טַײז ַא ַאב טלעטשעגקעוװַא ךיז ייז ןבָאה עדייב ןוא

 נַאל טשינ טָאה'ס .ךעלרעַײּפ עקידנעייג יד ןַײז סָאד ןענעק סנױזַא סָאװ טקוקעג

 -ייא רעייז ןוא ,רעדמעה עגנַאל ןיא ןשטנעמ ענכַאמ ַא ןעזרעד ייז ןבָאה ,טרעיודעג
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 טָאה סע ןוא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טרעטישרעד ןקירעביא םוצ טָאה ןעזסיוא רעקידעמ

 טָאה רעקרַאטש ךָאנ ןוא .סעכָאדַאק ַא ןיא יוװ ,ןָאצ א ןָא ןָאצ ַא ןּפַאלק ןעמונעג םיא

 סנױױזַא סָאװ ןעזרעד ךעלטַײד ןבָאה ייז ןעוו ןעלסיירט ןוא ןפַאלק ןעמונעג ייז סע

 קיצנאווצ ענױזַא טלייטעגסיוא רעטצניפ רעד ןופ ךיז ןבָאה דלַאב םורָאװ .זיא סָאד

 ןיא ןצַאקרוטש ענעדנוצעגנָא טימ ,קידנטַײר עלַא ,ןָאטעננָא ןעלטיק ןיא ןױשרַאּפ

 םעד רעטניה ןוא ,טקעדעגוצ ןצרַאװש טימ טעב-נָארט ַא ייז רעטניה ןוא טנעה יד

 .ןעלזייא-ליומ יד ןופ סיפ יד זיב ןצרַאװש ןיא ,ןױשרַאּפ סקעז ךָאנ ןטירעג ןבָאה

 סָאד זַא ,ןעזענ ןיוש ןעמ טָאה ,טנַאּפשעג ןבָאה ייז יו טייקַיור רעד ןופ םורָאװ

 : .דרעפ ןייק טשינ ןענַײז
 .,עיזיוו יד טָא ןוא .ךיז ןשיווצ טלמרומענ ליטש ןוא ןטירעג ןבָאה עטלטיקַאב יד

 עריומ טימס ןליפוצנָא ןעוועג גונעג ץנַאנ זיא ,שינעטסיו ַאזַא ןיא ןוא םעּפש ױזַא

 טלָאװ ,ןטָאכיק ןַאד ךעַײש סָאװ .רַאה ןַײז ןופ עליפַא ןוא ָאשטנַאס ןופ ץרַאה סָאד

 -עמ ןצנַאנניא ןיוש ךיז טָאה ָאשטנַאס סעמכַאמ ,ןַײז טלָאמעג טנעקעג ךָאנ סע

 -בַאמ ,עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ ןעשעג רַאה ןַײז טימ זיא רעבָא דָארג .ןעוועג שעַאי

 -עבעל יו ,םיא ךיז טָאה סע ןוא ןעמוקעג קנַאדעגנ ןפַא םיא זיא טלָאמעד טקנוּפ םעמ

 ןיא טנעיילעג טסעוװעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ענייא טלעטשענרָאפ ,קיד

 -נָארט ַא רָאנ זיא טעבינַארט סָאד זַא ,ךיז רע טָאה טלעטשענרָאפ .רעכיב ענַײז

 סָאװ ,רעטיר ןטיױט ַא רעדָא ןטקידנּוװרַאפ רעווש ַא ריא ףַא טנָארט ןעמ ןוא טערב

 טשינ רעגנעל ןוא .,ןַײז ֹוצ םעקיונ ךיז טיוט ןַײז רַאפ טרעשַאב זיא רָאנ ןיילַא םיא

 -ןײרַא טסעפ ךיז טָאה ,ןרָאה םעניא ןקָאלפ ןַײז טקעטשעגנַײרַא רע טָאה ,טכארטענ

 ןטימ ןפַא טלעטשעגקעווא ךיז רע טָאה קנַאלש ןוא ץלָאטש ןוא ?טָאז םעניא טצעזעג

 ,טנַאנ ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ןוא .ןייגכרוד טזומענ ןבָאה עטלטיקַאב יד ּוװ ,געוו

 בייז וצ טדנעוװעג ךיז לָאק ןכיוה ןפַא רע טָאה

 ריא רעוו סיוא ריס טלייצרעד ןוא ,טנַײז ריא רעוו רעדָא ,רעטיר ,טייטש ---

 רעד ףַא ריא טגָארט סנױזַא סָאװ ןוא ריא טיינ ןיהנוז ,ריא טמוק ןענַאװנופ ,טניַײז

 ןעמ רעדָא עסַײמ א סעּפע ןָאטענּפָא ריא טָאה ,ןעז ֹוצ זיא סע יוװ םורָאװ .טערב

 רעדָא ,ןסיוו סע לָאז ךיא קיטיינ ןוא קיטכיװ זיא סע ןוא ןָאטעגּפָא סעּפע ךַײא טָאה

 -ענ יידעק רעדָא ,ןָאטעג טָאה ריא סָאװ זייב סָאד רַאפ ןפַארטשַאב וצ ךַײא יידעק

 .ןעגנַאגַאב ךַײא ןנעק זיא ןעמ סָאװ ,עלוַא רעד רַאפ ןעמענ ֹוצ עמָאק

 עטלטיקַאב יד ןופ רענייא טרעפטנעעג טָאה -- טלַײאעג קרַאטש ןענַײז רײמ ---

 -רעדסיוא ליפ ױזַא טשינ ךַײא ןענעק רימ ןוא ,טַײוװ זיא עמשטערק ַא זיב ןוא ---

 זיא ןוא לזייא-ליומ ןַײז ןָאטעג בַײרט ַא טָאה רע ןוא --- .טגנַאלרַאפ ריא ?פיוו ןלייצ

 | .געוו ןַײז קעװַא
 רע ןוא טקנערקעג קרַאטש רעפטנע םעד ןופ טליפרעד ךיז טָאה טָאכיק ןָאד

 :טגָאזעג ןוא ?מייצ סָאד ןָאטענ יצ ַא טָאה

 ךיא סָאװ ףיורעד רימ טרעפטנע ןוא רענעניוצרעד ?סיבַא טַײז ןוא טייטש --

 | .גירק ןיא רימ טימ עלַא ריא טנַײז ,טינ זַא .טגערפעג ךַײא בָאה

 ןעמונעגנָא סָאד טָאה רע זַא ןוא סקידוועקערש ַא ?זייא-?יומ סָאד זיא ןעוועג
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 עטשרעטניה יד ףַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוא ןקָארשרעד סע ךיז טָאה ,למייצ ןרַאפ

 רעד ףֵא רעטַײר םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןטניה םעד טימ טָאה רע זַא ױזַא ,סיפ

 יו ןעזרעד טָאה רע זַא ,סופוצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,םירוכָאב יד ןופ רענייא .דרע

 ,רע ןוא ןטָאכיק ןָאד ןעלדיז ןעמונעג רע טָאה ,ןלַאפעגּפָארַא זיא רעטלטיקַאב רעד

 ןוא ןקָאלפ ןַײז טּפַאכעג טָאה ,טרָאװעג טשינ רעגנעל טָאה ,רעטרעזייבעצ ַא ןיוש

 הַא םיא טָאה ןוא עטדיילקענ ץרַאוװש .יד ןופ םענייא ףַא ןפרָאװעג ךיז םיא טימ

 יו ןקוק וצ םישודיכ ףַא ןעוועג זיא סע ןוא .ןטקידעשעצ ַא ןפרָאװענמוא דרע רעד

 -שינעצ ייז טָאה ןוא ןטייווצ ןפַא ָאד ,םענייא ףַא ָאד ןפרָאװעג ךיז טָאה רע לענש

 "נניוא םעד ןיא ןענַײז ןעטנַאניסָאר זַא שרעדנַא טינ ךיז טָאה טכאדעג זַא ,טקיט

 עטלטיקַאב יד ,ןפָאלעג רע ןזיא ץלָאטש ןוא גנירג ױזַא ,ןסקאוועגסיוא לגילפ קילב

 ייז ןבָאה טונימ ןייא ןיא ןוא ,רעוועג ןָא ןוא טַײל עקידרעטיצ ןעוועג עלַא ןענַײז

 ,ןצַאקרוטש ערעייז טימ דלעפ ןרעביא ןפָאלעצ ךיז ןענַײז ןוא טכַאלש יד ןבענענפיוא
 יד ךיוא .טכַאנלאװַאנרַאק ַא ןיא סעקסַאמ עקידנפיול יוװ ייֵז ןבָאה ןעזעגסיוא ןוא

 סעלָאּפ ןוא ןדלַאפ יד ןיא עטרעטנַאלּפרַאפ ןוא ענעניולפעצ ,עטדיילקעג ץרַאװש

 םורעד ייז טָאה טָאכיק ןָאד .ןריר טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ,סעצעּפישז ערעייז ןופ

 ,ןרעיודַאב סיורג רעייז וצ ,ןבירטעצ ןוא טּפַאלקעצ ןעמעלַא טרעטשענמוא ןוא ַײרּפ

 רָאנ ,ןָאטעג ייז סָאד טָאה שטנעמ ןייק טינ זַא ,עלַא ךיז ייז ןבָאה טכַארטעג םורָאוו

 םעד ייז ַאב ןעמענוצקעװַא סױרַא זיא סָאװ ,םענעג םענופ רעטונג טשינ ַא סעּפע

 ,טעב-נָארט םעד ףַא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעמ

 ןופ טייקטנאװענ יד טרעדנווװַאב טָאה ןוא ןעזענוצ ץלַא סָאד טָאה ָאשטנַאס

 וזַא ןסעמע ןַא טימ זיא רַאה ןַײמ , :ךיז וצ טדערעג ַײברעד טָאה ןוא רַאה ןַײז

 רעד ףֵא ןנילעג ןיא ןצַאקרוטש יד ןופ רענייא ,"טגָאז רע יווװ קיטומ ןוא קרַאטש

 רעד ַאב ןוא ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ םיא טָאה ?זייא-?ליומ סָאד סָאװ םעד ןבעל דרע

 -ענוצ םיא ןוא םיא וצ רע זיא ןעמוקענוצ ןוא .ןעזרעד טָאכיק ןָאד םיא טָאה ןַײש

 ,טינ זַא ,ןבעגרעטנוא ךיז ןסייהענ םיא ןוא םינָאּפ םוצ ןקָאלפ ץיּפש םעד טלעטש

 .ןענעגראהרעד םיא רע טעוו

 :טרעפטנעעג רעקידנניל רעד טָאה ףיורעד

 טשינ טרָא םענופ ךימ ןעק ךיא סעמכַאמ ,ןבעגעגרעטנוא נונעג ןיוׂש ןיב ךיא --

 טנַײז ריא ביוא ,טייקידענעג רעַײא רָאנ טעב ךיא .ןכָארבעצ סופ ַא זיא רימ ,ןריר

 ןופ ןעוועג טלָאװ סָאד .ןענעגרַאהרעד טשינ ךימ טלָאז ריא ,רעטיר רעכעלטסירק ַא

 יד בָאה ןוא טאיצנעציל ַא ןיב ךיא סעמכַאמ ,גנורעטסעל עסיורג ַא טַײז רעַײא

 .עכריק רעד ןופ סנדרָא עטשרע

 טָאכיק ןָאד טָאה -- טכַארבעג רעהַא ךַײא טָאה לװַײט ַא רַאפ עשז סָאװ ---

 ?רעכעלטסַײנ א טנַײז ריא ביוא --- ,טגָאזעג

 רעקידנגיל רעד טָאה -- ?רַאה ןַײמ ,טכַארבעג רעהַא ךימ טָאה סע רעוו ---

 | ,רעניימ קילנמוא רעד --- .טנָאזעג

 -יק ןָאד טָאה --- ,קילגמוא רערעסערג ַא ךָאנ ךַײא הַא טרַאװ טציא ןוא ---
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 ךיא סָאװ ץלַא הא קירעהעג יו ןרעפטנע טשינ רימ טעװ ריא ביוא --- ,טגָאזעג טָאב

 ,טנערפעג רעירפ בָאה

 טרעפטנעעג טָאה -- טקידירפַאב ןַײז טייקידענעג רעַײא טעוו גנירג רָאנ --

 שטָאכ זא ,ןסיוורעד םורַא ױזַא ךיז טעוװ טייקידענעג רעיא ןוא -- ,טאיצנעציל רעד

 טשינ ןסעמע רעד ןיא ךיא ןיב ,טאיצנעציל ַא ןיב ךיא זַא ,טנָאזעג ךיא בָאה רעירפ

 -לַא ןיא רענעריובעג ַא ,זעּפָאל ָאסנָאלַא ךימ טפור ןעמ ןוא רעוַאלַאקַאב א יו רעמ

 -טנא ןענַײז םָאװ יד ,עכעלטסַײג ףלע ךָאנ טימ ַאזעַאב ןופ ייג ךיא ןוא ,סַאדנעבָאק

 סָאװ ,סעמ ַא ןטײלגַאב רימ ןוא ַאיװָאגעס ןייק ןעייג רימ .ןצַאקרוטש יד טימ ןפָאל

 ןעמ ןוא אזעַאב ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רַאה ַא רענייא ,טעב-גָארט םעד ףֵא טגיל

 ענַײז ןנָארטעג רימ ןבָאה ,טגָאזעג יו ,טציא ןוא ןעוועג רעבַאקעמ טרָאד םיא טָאה

 סָאװ ,איוואנעס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעווייק םענעגייא ןַײז ןיא ערנווק וצ רענייב

 .רענעריובעג ַא רעקיטרָאד ַא זיא רע

 ,טנערפעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?טעגרַאהרעד םיא טָאה רעוו ןוא --- |

 טָאה -- .טקישענוצ םיא טָאה רע סָאװ ,טייקפַאלש קיציה ַאזַא טימ ,טָאג ---

 .רעוַאלַאקַאב רעד טרעפטנעעג

 -ַאב רַאה רעד טָאג ךימ טָאה -- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ױזַא ביוא ---

 ןַײז וצ םעקיונ ךיז ,רימ ףא ןעמענ טלָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,טעברַא ןַא ןופ טיײרפ

 ,טעגרַאהרעד ןעוועג טסעוװועג םיא טלָאװ רערעדנַא ןַא רעצימע ןעוו ,טיוט ןַײז רַאפ

 ןוא ןנַײװש רָאנ ןעמ זומ ,טעגרַאהרעד ןבָאה טסעוװעג טשינ םיא לָאז סע רעוו רָאנ

 ךיא .עפוג ךימ טעגרַאה ןעמ ןעוו ןָאטענ ךיא טלָאװ ענעגייא סָאד םורָאװ ,ןעניוטש

 -נַאמ ַאל ןופ רעטיר ַא ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז עדריוו עכעלטסַײג רעַײא זַא ?יוז

 טלעוו רעד רעביא ןייגמוא זיא ףורַאב ןַײמ ןוא טָאכיק ןָאד ןעמָאנ םעד טימ ,אשט

 | .ןטייקמורק ןכַײלנסיױא ןוא סעלוװַא ןכַאמ טכער וצ

 רעד טָאה -- ןטייקמורק ןכַײלנסיױא ןסייה סָאד ןעק יוװ טינ ייטשרַאפ ךיא ---

 טימרעד ,טכַאמענ םורק ןכַײלג ַא ןופ ךימ טָאה ריא ןעוו -- ,טנַאזעג רעװַאלַאקַאב

 ךַײלג ןיוש טעװ סָאװ ,םענעכָארבעצ ַא סופ ןייא טימ טזָאלעג ךימ טָאה ריא סָאוװ

 טכערוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,עלװַא יד ןוא ,ןבעל לע ךיא גנַאל יו ןרעוו טשינ

 סע ןיא קילנמוא גונענ .ןטלװַאַאב א קיבייא ףַא ןזָאל וצ ךימ ןעוועג זיא ,טכַאמענ

 -נעמאזוצ עכעלקילג ןכוז םוא ךָאנ טייג ריא ןוא ןפערטוצנָא ךיז ךַײא טימ ןעוועג

 .ןפערט

 .ןפיוא ןכַײלנ א ףַא טריסַאּפ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ץלַא טינ ---

 ריא סָאװ סָאד ןעוועג זיא ,זעּפָאל ָאסנָאלַא רעװאלַאקַאב ראה ,קילנמוא רעַײא

 יד טימ ,ןעלטיק יד ןיא ,טכַאנַאב ,ןעגנאנעג טנַײז ריא יוװ ױזַא טָא ןעננַאגעג טנַײז

 טשינ יו ריא טָאה ןעזעגסיוא ןוא ,עטליהעג רעיורט ןיא ןוא טלּפערּפענ ,ןצַאקרוטש

 טשינ ןוא ןיײגַײברַאפ טנעקעג טשינ םורעד בָאה ךיא ןוא ,טלעוו רענעי ןופ :עטוג

 לָאז ךיא ,ןלַאפעגרעביא ךַײא טלָאװ ךיא ןוא ,ןלַאפוצרעביא ךַײא וויוכ ןַײמ ןָאט

 בָאה עניוזא רַאפ ןוא ,םענעג םענופ ןטָאס רעד ןיילַא טנַײז ריא ןסיוו ןעוועג עליפַא

 | ,ןטלַאהעג ךַײא ךיא
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 -עג רעװַאלַאקַאב רעד טָאה -- טריפעג ױזַא ןיוש טָאה לזַאמ ןַײמ ביוא ---

 -סיױרַא ןפלעה רימ ,לעטיר-רעדנַאװ רַאה ,טייקידענעג רעייא ךיא טעב -- ,טגָאז

 ןשיוצ טמעלקענוצ סופ ַא רימ טלַאה סָאװ ,לזייא-ליומ םעד רעטנוא ןופ ןכירק

 .לטָאז םעד ןוא עינמערטס רעד

 ןוא -- ,טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- ןגרָאמ ויב טדערעג ױזַא טלָאװ ךיא ---

 - ?טרעגַאב ריא סָאװ ןגָאז וצ רימ טרַאװעג טַײצ עצנַאג יד טלָאװ ריא

 טָאה ָאשטנַאס רָאנ ,ןעמוקוצ לָאז רע ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןפור ןעמונעג טָאה רע

 -טסַאל א ןופ קעּפעג סָאד ןדָאלּפָא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע .טלַײאעג טשינ ךיז

 טָאה ָאשטנַאס .גרַאװנסע רעייז ףיורעד טריפעג ןבָאה טַײל עװַארב יד סָאװ ,לזייא

 טָאה רע רָאנ סָאװ טקורעגנַײרַא םיא ןיא טָאה ןוא קַאז ַא טכַאמעג קָאר ןַײז ןופ

 ןַײז ףֵא ןדָאלענפיױא רע טָאה ץְלַא סָאד .ןזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ סָאװ ןוא טנעקעג

 םעד ןפלָאהעג ןוא רַאה ןַײז ןופ ףור ןפַא ןעגנַאנעג טשרע רע זיא ךָאנרעד ןוא לזייא

 -בָאנ ןוא .לזייא-ליומ ןַײז ןופ קורד ןרעטנוא ןופ ןעַײרּפַאב ךיז רעװַאלַאקַאב רַאה

 רעד ןיא ץאקרוטש םעד ןבעגעג םיא רע טָאה ,טצעזענפיוא םיא טָאה רע יו םעד

 ענַײז ּוװ געו םעד ףַא ןעמענרַאפ ךיז ןסייהעג םיא טָאה טָאכיק ןָאד ןוא טנַאה

 רעד רַאפ ןַײז ?כיומ םיא ןטעב טַײז ןַײז ןופ ייז לָאז רע ןוא קעװַא ןענַײז םירייווַאכ

 טָאה טגָאזעג .ןייגַאב וצ טשינ יז ןעווענ סע זיא טכַאמ ןַײז ןיא טינ סָאװ ,עלווַא

 :ָאשטנַאס םיא

 ,ןאמ רעקיטכעמ רעד ןעוועג זיא סע רע ,ןרַאה יד ,ןסיוו ןליוו יז ביוא ---

 טָאה ןָאטעג זַא ,ןגָאז טייקידענעג רעײא ייז לָאז ,טלעטשענסיוא ױזַא ייז טָאה סָאװ

 רעד, :ןעמָאנ םעד טימ ךיוא ךיז טפור סָאװ ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד סָאד
 ,"םיִנָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר

 ןָאשטנַאס טגערפעג טָאה טָאכיק ןָאד ןוא קעװַא רעװַאלַאקַאב רעד זיא טימרעד
 ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד, ןפורוצנָא םיא ןניֹוװַאב םיא טָאה סנױזַא סָאװ

 ,לָאמעלַא יו רעמ טציא ,"םינָאּפ

 לַײװ ַא ןיב ךיא -- ,טרעפטנעעג ַָאשטנַאס טָאה -- ןגָאז ךַײא לעװ ךיא ---

 רעד סָאװ ,ץַאקרוטש םעד ןֹופ ןַײש רעד ַאב ךַײא ףַא טקוקעג בָאה ןוא ןענַאטשעג
 ױזַא סעמעעב טָאה טייקידענענ רעַײא ןוא ךיז טימ טנַארט רעטַײר רעקידלזאמילש

 .ןעזעג טשינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ ךַײא בָאה ךיא זַא םיִנָאּפ ןפַא ןעזענסיוא טכעלש

 טכַאלש רעד סייעב גנורעטַאמרַאפ ןופ רעדָא ןעמוק טזומענ ךַײא טָאה סָאד ןוא

 ,ליומ ןיא ןייצ יד ןלעמ ךיײא סָאװ ןופרעד רעדָא

 -ענ רעד רָאנ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- סע זיא סָאד טשינ --

 ,ןטייקשידלעה עניימ ןופ עטכישעג יד ןבַײרש ןעמענ ךיז פא טעװ סָאװ ,רעטנרעל

 ןבָאה סע יו ,ןעמָאנַײב ַא ןבעג רימ לָאז ךיא קיסַאּפ רַאפ ןעניפעג עדַאװַא טעוו

 רעד טימ רעטיר רעד, ןפורעגנָא ךיז טָאה סע רעוו :רעטיר עקילָאמַא עלַא טאהעג

 ַא ,"סעלוסב יד טימ, רענייא ,"ןרָאהנייא םעד טימ , רעוו ,"דרעווש רעקידנענערב

 ךָאנ ,"ףירג םעד טימ רעטיר רעד, רעטירד ַא ,"סקינעפ ?ניופ םעד טימ , רעטייווצ

 רעביא טנעקעג ייז ןעמ טָאה םינָאמיס ןוא ןעמענ יד טימ ןוא ,"טיוט ןופ , רענייא
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 ,קיטנעק ,ריד טָאה רעטנרעלעג רעד זַא ,ריד נָאז ךיא ןוא .ךעלַײק-דרע ןצנַאג םעֶד

 רעד, ןפורנָא ךימ טסלָאז ןבעגעגנַײרַא קנַאדענ ןיא ןוא טניײלענפיורַא גנוצ רעד ףַא

 -ייו ןוא טנַײה ןופ ןפור וצ ךימס ןכער ךיא יוװ ,"םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר

 ןלָאמסױא ןזָאל וצ ךיא סילשַאב ,ןעמָאנ רעד ןסַאּפ רעסעב לָאז רימ יידעק ןוא .רעט

 .טלַאטשעג עקידכעבענ ַא ,ןַײז ךעלנעמ טעוו סָאד ןעוו ,ברעה ןַײמ ףַא

 יד ןלָאמטיױא ףַא טלענ ןייק ןוא טַײצ ןייק ןרעטַאּפ וצ קיטיינ טשינ זיא'ס ---

 רעַײא לָאז טייקידענעג רעַײא זיא גונעג --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- טלַאטשעג

 ףַא ןקֹוק ןליוו סָאװ יד רַאפ םינָאּפ סָאד ןזַײװַאב ןוא ןקעלּפטנַא טלַאטשענ ענענייא

 --ענ םעד טימ, :ןפורנָא ,ברעה ןפא ןטלַאטשעג םוש ןָא ,דלַאב ךַײא ןלָאז ייז ,ךַײא

 רעװש יא סָאװ ,סעמע םעד ךַײא נָאז ךיא ,רימ טביולג ןוא ."םינֲאּפ ןקידכעב

 -ויצנֶא יד ןוא רעננוה רעד זַא ,(סַאּפש םוש ןָא ןוא) רַאה ןַײמ ,טייקידענעג רעַײא
 ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ,ןעק ןעמ זַא ,קידכעבענ ױזַא םיִנָאּפ סָאד ךַײא ןכַאמ טייקיג
 | ,פעמענ ןקידכעבענ םעד ןָא ןעמוקסיוא ,טנַאזעג

 ּפִא ךיז ַאב רע טָאה ךָאד ,עֶאצמַאה סָאשטנַאס ןופ טכַאלעג טָאה טָאכיק ןָאד

 ךליש ןַײז טבױַאפעגסױא ןבָאה טעװו רע ןעו טשרע ןפורוצנא ךיז יוזַא טכאמעג

 .טלעטשענרַאפ סָאד ךיז טָאח רע יו יוזַא

 ,סעוװא זיא דעװַאלַאקַאב רעד יו םעד רַאפ זַא ,ןנָאז וצ ךַײא ךיא בָאה ןסעגרַאפ

 : :ןטאכיס ןַאד וצ טנַאזעג רע טָאה

 ןגײלפױרַא רַאפ םערייכ ןיא טנַײז ריא זַא ,ןקרעמ טייקידענעג רעַײא ךיז לָאז ---

 204682 1166, 81 4013 203606ת:0 6180010 טייקילייה א ףֵא טנעה יד דלַאװנ טימ

 .רעטייוו ױזַא ןוא

 רָאנ -- ,טרעפטנעעג טָאביק ןָאד טָאה -- ןַײטַאל םעד טינ יײיטשרַאֿפ ךיא ---

 -ויב ,ןקָאלפ םעד רָאנ טנײלעגפױרַא ךיא בָאה טנעה יד טשינ זַא ,ךיא סייוו ןסיוו

 עכעלטסַײג רעטסעל ךיא זַא ,טַאהעג ןעניז ןיא טשינ ַײברעד בָאה ךיא ןַא ,טַארפ

 רעמורפ ַא יו ייז רערַאפ ךיא ןוא ייז ריטקעּפסער ךיא סָאװ ,ןכאז-רעטסיולק רעדָא

 ןעוו ןוא .טלעוו רענעי ןופ סרעטסנַאמ ןוא רעטטנעּפשעג רָאנ ,טסירק רעַײרטעג ןוא

 זַאיד זיאור דיס םעד טימ סָאװ רימ ךיז טנַאמרעד ,ןעוועג ױזַא טלָאװ סָאד עליפַא

 רַאפ רָאדַאסַאבמַא סניניק םעד ןופ לוטש יד ןכָארבעצ טָאה רע ןעוו טריסַאּפ טָאה

 ,םערייכ ןיא טנײלעננַײרַא םיא רע טָאה רַאפרעד ןוא טסביױּפ םעד טייקילייה ןַײז

 ַא יו ןעגנאגענמוא גָאט םענעי רַאװיוו עד ָאנירדָאר רעווַארב רעד זיא ךָאד ןוא

 | .רעטיר רעקיטומ ןוא רעכעלטנרָא ץנַאנ

 ןיוש יו ,קעװַא רעװַאלַאקַאב רעד זיא ,טרעהענסיוא סָאד טָאה רע יווװ םעדכָאנ

 ַא טָאכיק ןָאד טָאה טלָאװעג .טרעפטנעענּפָא טשינ טרָאװ ןייק טָאה ןוא ,טגָאזעג

 ,טינ רעֶדָא רענייב עליוה זיא טעב-נָארט םעד ףַא טגיל סָאװ סעמ רעד יצ ןָאט קוק
 :טנַאזעג ןוא טזָאלרעד טשינ טָאה ָאשטנַאס רָאנ

 פננַארעג ןשילַאקיזיר א טריפענסיוא טָאה טייקידענעג רעַײא ,רַאה ןַײמ ---

 .ןעזעג טציא זיב בָאה ךיא סָאװ יד ןופ םענייא ןייק יו טרעטשענמוא ןוא ַײרפ יֹוזַא

 ייז טָאה טניזאב זַא ןּפאכ ךָאנ ךיז ןענעק ,עטקיזַאמעצ ןוא עטניזַאב שטָאכ ,טַײל יד
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 - -קירוצ ןוא ןעמוק ךיז וצ ייז ןלָאז ,ןילַא ךיז רַאפ עשוב טימ ,ןוא שטנעמ ןייא זיולב

 ,טנַאנ ןיא גרַאב רעד ,טיירג טייטש לזייא סָאד .ןליפ וצ ןבעג זדנוא סָאד ןוא ןעמוק

 -ײפ טימ ןענַאדנופ ןייגוצקעװַא יו רעמ טשינ םורעד טנַײלב ,טקירד רעגנוה רעד

 -ע5 רעד ןוא ור ןַײז ןיא ןייג רעטיוט רעד לָאז ,סע ןעמ טגָאז יװ ,ןוא ןַאּפש ןְשיט

 ןוא ?למייצ םַאב ?זייא ןַײז ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא .טיורב ןבַאל ןַײז וצ רעקידעב

 -ענ סעמכַאמ ,ןטירעגכַאנ םיא זיא רע ןוא ןטַײרכָאנ םיא לָאז רע רַאה ןַײז ןטעבעג

 -ענּפָא ןענַײז ייז יז םעדכָאנ ןוא .טכערעג זיא ָאשטנַאס זַא ,ךיז רע טָאה טכַארט

 ןקידסעװכַאר ַא ףֵא ןעזרעד ךיז ייז ןבָאה ,ךעלנרעב ייווצ ןשיווצ געוו ?קיטש ַא ןטיר

 -ענ ןיול טָאה ַאשטנַאס ןוא ןכָארקענּפָארַא ןענייז ייז ּוװ ,לָאט םענעטלַאהַאבסיױא

 ,ןסיבעגרעביא ייז ןבָאה ,זָארנ םענירג םעד רעביא עטיײרּפשעצ ,ןוא ?לזייא ןַײז טכַאמ

 -ענגנדירפוצ ןבָאה ןוא לָאמ ןייא ףֵא ןסענענ ערעשטעוו ןוא סעמערַאװ ,טקיטימעג

 ןופ עכעלטסַײנ ןרַאה יד סָאװ ,טשרווו ןייא יו רעמ טימ ערעייז סננָאמ יד טלעטש

 ףיז טימ ןבָאה (ןשעלַאכרַאפ ץרַאה סָאד ךיז ןזָאל ייז זַא ןטלעז סָאװ) סעמ םעד

 סָאװ ,סילנמוא רעיינ ַא ייז טָאה ןטַארטעג רָאנ .לזייא םענעדָאלַאב םעד ףַא טריפעג

 טימ ןבָאה ייז ,ןקילנמוא עֶלַא ןופ ןטסנרע םעד רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ָאשטנַאס

 פיומ ןיא רעסַאװ לסיבַא טשינ עליפַא ןוא ןעקנירט םוצ טָאהעג טשינ ןַײװ ןייק ךיז

 -רעד טָאה רע ןעוו ,ָאשטנַאס טָאה ,טשרוד ןופ רעטרעטַאפענ ַא ןוא .ןעמענ וצ ןַײרַא

 טנַאזעג ,זָארג םענירג ןקירעדינ טימ לופ זיא ,ךיז ןעניפענ ייז וו עקנָאל יד זַא ,ןעז

 ,לטיּפַאק ןקידרעטַײוװ םעניא ךיז טנָאז סָאװ סָאד

 לטיּפַאק רעטסקיצנאווצ

 ישנ טרעהעג טשינ ןוא ןרָאװעג ןעזעג טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,לגנַארעג םעד ןגטוו

 "ייוו ױזַא טימ טריפעגכרוד ןבָאה ןעוװ לָאז רעטיר רעטמירַאב"טלעוװ א ןרָאװ

 ןָאד רעטיר רעקיטכעמ רעד טריפענכרוד טָאה סע יוװ ךיז רַאֿפ רַאפעג קינ

 יי .ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק

 זַא ,סעדייא ןַא ןַײז טשינ לָאז זָארג סָאד טָא זַא ,רַאה ןַײמ ,ןַײז טשינ ןעק ס לע

 יד םעד טינ סָאװ ,לכַײט ַא רעדָא לָאװק ַא ןַארַאפ זיא טנָאנ רעד ןיא ץינרע

 רעטַײװ לסיבַא ןענַאּפשוצ ןלָאז רימ ןעוועג ַײדעק םורעד טלָאװ סע ןוא טייקטכַײפ

 -ַאמ סָאװ ,טשרוד ןכעלקערש םעד ןליטש וצ ּוװ ןפערט ןיוש רימ ןלעוו טרָאד ןוא

 ,רעגנוה רעד יוװ ןדַײל רעמ רעכיז זדנוא טפַאשרַאפ ןוא זדנוא טרעט

 רַאפ ןעטנַאניסָאר ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא עצייא יד ןלעפעגנ זיא ןטָאכיק ןָאד

 םיא ףַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,?מייצ ןרַאפ ?זייא ןַײז ָאשטנַאס ןוא סעצייל יד

 -עג ןבָאה ייז ןוא ,ערעשטעוו רעד ןופ ןבילברַאפ ןענַײז סָאװ ,ןטשער יד ןדָאלעגנָא

 רעד בילוצ סעמכַאמ ,וצפיורַא עקנָאל רעד טימ געוו םעד ןּפַאט ןוא ןענַאּפש ןעמונ
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 ןייק ןבָאה ייז .ןעז טנעקעג טינ טשינרָאג ייז ןבָאה ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ

 ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ןרעיוא ערעייז וצ יװ ,טכַאמעג טשינ ןַאּפש טרעדנוה ייווצ

 .ןלַאֿפעגּפָארַא ןזלעפ עכיוה ןופ טלָאװ רעסַאװ סָאד יו ,שיֹורעג-רעסַאװ רעקרַאטש

 ןייטש ןענַײז ייז רָאנ יו ןוא טיירפרעד ךעלנייוועגרעפיוא ייז טָאה שיורעג רעד
 ,אש רעזייב ַא ןיא ,ייז ןבָאה ,ךיז טגָארט רע ןענַאװנופ ןרעהוצנַײא ךיז ןבילבעג

 םעד טימ דיירפ יד טרעטשרַאפ ייז טָאה סָאװ ,רעדורענ ןימ ןטייווצ א טרעהרעד

 ַא ןןא רעקידוועקערש ַא ןעוועג עוועטעב זיא סָאװ ,ןָאשטנַאס רעקירעד ,רעסַאװ

 /םענייניא ,טקַאט םוצ ,ןטייוצ ןכָאנ םענייא ,ּפעלק ייז ןבָאה טרעהרעד ,ןדכַאּפ

 ,שיױרעג-רעסַאװ ןזייב םעד טימ טײלגַאב ,ןטייק ןוא ןזַײא ןופ ךורקס ןימ ַא טימ

 -יק ןָאד ןופ ץרַאה סָאד טשינ רָאנ ,ץרַאה סנדעי ןרעטיצ טכַאמעג ןטלָאװ סָאװ

 ייֵז ןבָאה ןפָארטעגנַײרַא ןוא ,ערעטצניפ ַא ןעוועג זיא ,טגָאזעג יוװ ,טכַאנ יד .ןטָאכ

 ןבָאה ,טניו ןכייו ןופ עטנעוואב ,רעטעלב ערעייז סָאװ ,רעמייב עכיוה ןשיווצ

 ,טייקטנלע יד ,םענייניא ץלַא זַא ױזַא ,ןעקשרָאש ןקידעמייא ןַא טכַארבעגסױרַא

 יד ןופ ןעקשרָאש םעד טימ רעסַאװ םענופ שיורעג רעד ,שינרעטצניפ יד ,טרָא סָאד

 טָאה ןּפַאלק סָאד ןעוו ,טַארפיב ,דעכַאּפ ַא ןוא עמייא ןַא ןפרָאװעגנָא טָאה ,רעטעלב

 טַײװ ןיא גָאט וצ ןוא טליטשעגנַײא טינ ךיז טָאה טניוו רעד ןוא טרעהעגפיוא טשינ

 ןַײז ןופ טריפענ רָאנ .ךיז טניפעג ןעמ ץינרע ּוװ טינ ןעמ טסייוו ךָאנ וצרעד ןוא

 ,ןעטנַאניסָאר ףֵא טּפַאכענּפױרַא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה ,ןצרַאה םענעקָארשרעדמוא

 ;:טנַאזעג ןוא ןקָאלּפ םעד ןָאטעג יירד ַא ,םערָא ןַײז ףֵא דליש םעד ןָאטעגנָא טָאה

 ,טלעװ רעד ףֵא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,וטסלָאז ןסיוו ,טנַײרפ ָאשטנַאס ---

 -דלֲאנ יד ןבעלוצפיוא עכָאּפךזַײא רעזדנוא ןיא טלָאװענ טָאה למיה רעד סעמכַאמ

 ןעמעוו רעד ןיב ךיא .ןפורוצנָא טניוװועגנ יז זיא ןעמ יוװ ,ענעדלָאנ יד רעדָא ,עכָאּפע

 ,רעד ןיב ךיא .םיסַײמ עשידלעה ןוא ןצכעוטפיוא עסיורג ,רַאפעג טרעשַאב זיא סע

 -יוצנַארפ סָאד ,שיט ןדנור םעד ןבעלפיוא רעדיוו לע סָאװ ,לָאמַאכָאנ ךיא גָאז

 ןקעמּפָא שינעבעדענ םעד ןופ ?עװ ןוא ,?לטנַײנ רעמַאפ סָאד ןוא ?טפלעווצ עשיז

 -ַאילעב ןוא סָאבעפ יד ,סעטנַאריט ןוא סעטנַאװילַא ,סעטנַאלבַאט יד ,סריטַאלּפ יד

 ןוא טייהנעננַאגרַאפ רעד ןופ רעטיר-רעדנַאװ עטמירַאב לדניזעג םעד טימ סעסינ

 ענװָאדלאװג ןוא עשילרעטסיוא עניױזַא ןוטפיוא טַײצ רעקיטנַײה ןיא לעװ ךיא

 ענעי סָאװ ,םיסַײמ יד ןופ עטסלעה יד ןעלקנוטרַאפ ןלעוו ייז זַא ,ןטייקשידלעה

 | ,ןָאטענפיױא ןבָאה

 טכַאנ יד רעטצניפ יוװ ,רעגערטנּפָאװ רעטכע ןוא רעַײרטענ ןַײמ ,ריד סרעמ ,

 -עמייא יו ,רעמייב יד ןעכורקס סע ביוט יו ,זיא יז ליטש שילרעטסיוא יוװ ,זיא

 טלָאװ סָאד יו ,רעהַא ןעמוקענ ןענַײז רימ ןכלעוו ךָאנ ,רעסַאװ סָאד טשיור סע קיד

 ןָא ןּפַאלק סָאד ןוא ,גנרעב-ענַאװעל עכיוה יד ןופ טרעגלַאװענּפָארַא ךיז ןוא ןלַאפעג

 ךַאז עדעי ןוא םענייניא ץלַא זַא ױזַא ,ןרעיוא יד זדנוא טרעכעל סָאװ ,רעהפיוא

 ןסרַאמ ףַא דעכַאּפ ַא ןוא עמייא ןא ,ןפרַאוװּוצנָא עריומ ַא ךעיוקעב זיא ,רעדנוזַאב

 ןעגנוריסַאּפ ןימ םעד וצ טניוװעג טשינ זיא סָאװ ,םענייא ַאזַא ףַא טַארפיב ,עפוג

 -נָא רעד יו רעמ טשינ ,ריד רעדליש ךיא סָאװ ,ץְלַא סָאד טָא זיא .ןעלננַארעג ןוא

-- 1859 --- 



 -םיוא םיא טימ טיירג ןיוש זיא ץרַאה סָאד סָאװ ,טומ ןַײמ ןופ רעקעוו ןוא רענער

 ,5ננארעג םעד ןיא ךיז ןפרַאוװצנַײרַא רענַאב םעד טימ ,טסורב רעד ןיא ןצַאלּפוצ

 ןעטנַאניסָאר ַאב ןעמיר םעד םורעד ןַײא יצ .ןזַײװ טשינ ךיז לָאז רע רעווש יוז

 נעט ַײרד ןיא יוװ רעטעּפש טינ ןטרַאװּפָא וטסלָאז ךימ ןוא טָאג טימ ָאד בַײלב ןוא

 וצ ןרעקמוא ךיד וטסנעק ,ןעמוק טשינ טַײצ רעד ךָאנ ךיא ?עוװ רעמָאט ןוא .םורָא

 ןוא ךאז עטוג ַא ןוא עוויוט ַא ןָאט רימ וטסעוו ,ןטרָאד ןופ ןוא ףרָאד ןיא זדנוא

 -יימ עמַאד ןכַײלנרַאֿפ ןֵא רעד ןבעגרעביא טרָאד ןוא אסָאבָאט ןייק ןייגוצ טסעוו

 ,ןכַאז ענעגנַאגַאב עניוַא ןופ ןעמוקענמוא זיא רעטיר רענעגנַאפעג ריא זַא ,רענ

 ., וי .רעריא ןפורוצנָא ךיז ןכַאס קידריוו םיא ןלעװ סָאװ

 ךיז רע טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד רַאה ןַײז ןופ טרעהרעד טָאה ַאשטנַאפ זַא

 יוַא םיא וצ טָאה ןוא טלעוו רעד ןיא טייקכעלטרעצ רעטסערנ רעד טימ טנייוועצ

 :טנַאזעג

 ןפרַאװ ךיז טסולנ טייקידענעג רעַײא סָאװ וצ טינ סייוו ךיא ,רַאה ןיַײמ ---

 ר"מ ,טינ זדנוא טעז רענייק ,טכַאנ ןיא טציא ,לגנַארעג ןקידעריומ םעד ןיא ךיז

 ודנוא עליפַא ,רַאפעג יד ןדַײמסיױא ןוא קירוצ ףַא ןעוועריקרַאפ ליֹוװ ץנַאג ןענעק

 סע רע ָאטשינ ןיא סע יו ױזַא ןוא .ןעקנירט וצ טשינ געט ַײרד ןעמוקסיוא לָאז

 -יב .סענָאדכַאּפ זדנוא ףַא ןקרעמ לָאז סע רע ָאטשינ ךיוא זיא ,ןעז זדנוא לָאז

 ןיא (?װ ץנַאנ םיא טנעק ריא) ךעלַאנ רעזדנוא ןופ טרעהענ בָאה ךיא זַא טָארפ

 םורעד ןוא סע .רַאפענ ןיא םוא טמוק ,רַאפעג טכוז סע רעוװ זַא ,ןנָאז עשַארד ַא

 'ענוװָאדלַאװג ענױזַא ןיא ןפרַאװ ךיז ןוא ןעיאסיִנ םוצ טָאנ ןלעטש טכער טשינ

 טָאה םיסינ גונעג ןוא .ןענירטנַא ייז ןופ ןעמ ןעק םיסינ טימ רָאנ סָאװ ,םיסַײמ

 -צעהעג ןופ טזיילענסיוא ךַײא טָאה רע ןעוו ,טייקידענעג רעַײא ןזיוַאב טָאג ןיוש

 -ענסױרַא ךַײא טָאה ןוא טעקצעהעג ךימ טָאה ןעמ יוװ ,ערדלַאק רעד הַא ןרעוו טעק

 טיילנַאב ןבָאה סָאװ ,םינָאס ?יפ ױזַא ןופ ןטנוזעג א ןוא ןצנַאנ א ןכָאצינ טימ טריפ

 עטרַאה סָאד ךייוו טשינ טכַאמ ןוא טשינ טריר ץלַא סָאד בוא ןוא .ןטיוט םעד
 טעוװ טייקידענעג רעַײא רָאנ יו זַא ,קנַאדעג םעד ןופ ןרעוו טרירעג סע לָאז ,ץרַאה

 יז טלָאװ סָאװ םעד ןבענּפָא עמַאשענ יד קערש רַאֿפ ךיא ?עוװ ,ןענַאדנופ קעװַא

 .ןעמענקעווַא רימ ַאב ןלעוו

 ,רעדניק טימ יורפ ַא טזָאלענרעביא בָאה ןוא םייה ןַײמ ןופ קעװַא ןיב ךיא;

 טשינ ןוא רעמ ןַײז טרעוו לעוו ךיא זַא ,רעכיז ,טייקידענעג רעַײא ןעניד וצ יידעק

 ענַײמ ןסירעצ ר"מ יז טָאה ,סענעשעק יד טסַײרעצ טייקיצַײג יוו יױזַא רָאנ ,רענימ

 וצ גנונעפָאה יד לעה ױזַא ךיז טלָאמ רימ ןעוו ,טציא טקנוּפ םורָאװ ,ןעננונעפַאה

 רימ טָאה טייקידענעגנ רעַײא סָאװ ,?זדניא עקידלזַאמילש עצראווש סָאד ןעמוקַאב

 ןזָאלרעביא ךימ ריא טליו םעד טָאטשנָא זַא ,ךיא עז ,טנַאזענוצ לָאמ ליפ ױזַא

 ,רַאה ןַײמ ,טָאנ ןקיצנייא םעד אב .ןשטנעמ ןופ טייוו ,קע םענעפרָאװרַאפ ַאזַא ןיא

 טינ ךיז ליוו טייקידענעג רעַײא ביוא ןוא .ךַאז עקַאמשעג טינ ַאזַא ּפָא טינ רימ טוט

 ,ירפרעדניא ןזיב םינָאּפלָאקלַא ּפֶא םיא טגייל ,טירש םעד ןופ ןנָאזּפָא ןצנַאגניא

 ךיא םייעב ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,טפַאשנסיוװ יד טזַײוװ רימ קילדעוו םורָאוו

== 1600 -- 



 סעמכַאמ ,ָאש ַײרד יו רעמ טשינ גָאט וצ ןלעפ טציא זומ ,ךעטסַאּפ ןעוועג ןיב

 טציא ןוא ּפעק ערעזדנוא רעביא טקנופ טציא טייטש רעפיוש םענופ ליומ סָאד

 .םערָא ןקניל ןופ עיניל רעד ףַא טכַאנ עבלַאה זיא

 עיניל יד ּוװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ןעז וטסנעק יו ---

 יד ןעוו ,טסגָאז וד סָאװ ,קַאלשכרוד םענופ ליומ סָאד ךיז טניפעג סע ּגװ ןוא זיא

 .?למיה ןיא ןרעטש ןייא ןייק טשינ טעז ןעמ ןוא רעטצניפ ױזַא זיא טכַאנ

 ךַאס ַא טָאה עריומ רָאנ --- טנָאזעג ָאשטנאס טָאה -- טכערעג טנעז ריא

 ןעמ ןזַא שטָאכ ,למיה ןיא ןביוא טַארפיב ,ךרע רעד רעטנוא ןכַאז טעז ןוא ןגיוא

 .נָאט וצ קינייװ ץנַאג ךָאנ טלעפ סע זַא ,ןייטשרַאפ ןייֵלַא ןעמ ןעק ,ליוז

 .ןעמ לָאז רָאנ'--- ,טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- טלעפ סע ?פיוו ןלעפ לָאז --

 רעמכָאנ ןוא זיא סע ןעוו ךימ ןבָאה ןרערט ןוא טעבעג זַא ,ןגָאז טשינ רימ ןגעוו

 ןשירעטיר םעד ףַא ןָאט טפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ סָאד ןָאט ןופ ןטלַאהעגּפָא טציא

 סָאװ ,טָאג םורָאװ ,,ןדייר טשינ רעמ טסלָאז ,ָאשטנַאס ,ךיד טעב ךיא ןוא .רענייטש

 םעד ןיא ןפרַאוװו ֹוצ ךיז טציא ןיוש רעגַאב םעד ןבעגעגנַײרַא ןצרַאה ןיא רימ טָאה

 ןוא טנוזעג ןַײמ רַאפ ןגרָאז ןיוש טעװ ,?גנארעג ןקידעריומ םענעעזעג טשינ ךָאנ

 -גייא ,ןָאט ךאז ןייא רָאנ טציא טספרַאד וד .רעיורט ןַײד ןיא ןטסיירט רע טעוװ ךיד

 ַא ,ןעמוקירוצ ךיג ?עוװ ךיא ןוא ,ָאד ןבַײלב ןיילַא ןוא ןעמיר םעד ןעטנַאניסָאר ןעיצ

 יה | ,רעטיוט ַא רעדָא רעקידעבעל

 רַאפ סָאװ ןוא סולשַאב רעטצעל סרַאה ןַײז זיא סָאד זַא ,ָאשטנַאס טָאה ןעזעג

 רע טָאה ,טעבענ ןַײז ןוא סעצייא ענַײז ,ןרערט ענַײז ןבָאה םיא ַאב טרעוו םעניילק ַא

 -רַאפ ךיז לָאז סָאד זַא ױזַא ןכַאמ ןוא קיטשצנוק ענַײז וצרעד ןדנעוונָא ןסָאלשַאב

 רע יװ טַײצ ןייא ןיא ,דייהרעקניליטש ןוא .ןעגנילעג טעװ םיא בוא ,גָאט זיב ןעיצ

 לדנעמיר-םיוצ םעד טימ םיא רע טָאה ,ןגױצעגנַײא סענעמיר יד דרעפ םעד טָאה

 רע טָאה ,ןטַײרקעװַא טלָאװעג טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו זַא ױזַא ,טעטנעּפענ סיפ יד

 ,ןעגנירּפש ץוכַא ןריר טנעקעג טשינ ךיז טָאה דרעפ סָאד סעמכַאמ ,טנעקעג טשינ
 רע טָאה ,ןעננולעג םיא זיא קיטשצנוק רעד ןעזעג טָאה אצנַאּפ ָאשטנַאס זַא ןוא

 | :טגָאזעג
 -עג טעבעג ןוא ןרערט ענַײמ ןבָאה למיה םעד זַא ,רַאה ןיימ ,ןיוש ריא טעז ---

 טשינ טרָא םענופ ךיז לָאז רע ןעטנַאניסָאר ןלױפַאב למיה רעד טָאה סָאד ןוא טריר

 ןענערעצרעד סָאד טעװ ,ןבַײרט ןוא ןענערָאּפש עקװַאד טליוו ריא ביוא ןוא .ןריר

 .טפיג רעד ןגעקַא ,סע ןעמ טגָאז יװ ,ןעוועקירב ךיז טעוװ רע ןוא לאזקיש םעד

 "עג דרעפ סָאד טָאה רע רעמ סָאװ ןוא טלפייוצרַאפ ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד

 -נַײא טינ זיא םיא יוװ ױזַא ןוא ,ןריר טנעקעג םיא רע טָאה רעקינייוװו ץְלַא ,טנרָאּפשי

 ןטרַאװ ןוא ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז רע טָאה ,טעטנעּפעג זיא דרעפ סָאד זַא ןלַאפעג

 רע סעמכַאמ ,ןריר ןעמענ ךיז טעוװ עטנַאנוסַָאר זיב רעדָא ןרעוו גָאט טעװ סע זיב

 -נַאס ןופ טינ ןוא שרעדנַא ץיגרע ןופ טמוק סָאד זַא ,טניימעג סעמע ןַא טימ טָאה

 :טגָאזעג ױזַא םיא וצ טָאה רע ןוא לציּפש ַא סָאשטי



 ,ןריר טשינ ךיז ןעק עטנַאניסָאר ןוא ,ַאשטנַאס ,ױזַא ןיוש זיא סָאד ביוא ---

 ןענייו שטָאכ ,ןענַײשפױא טעװ ןענינַאב רעד זיב ןטרַאוװּוצּפָא םיקסַאמ ךיא ןיב

 / .ןעמוק טשינ טעװ רע גנַאל ױזַא ךיא ?עוװ

 ןױש ?לעװ ךיא -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןענייוו טשינ ףרַאד ןעמ ---

 טשינ טליוו ריא בוא ,סעסייס טימ ירפרעדניא זיב ןלַײװרַאפ טייקידענעג רעַײא

 זָארג םענירג םעד ףַא לַײװ ַא ןפָאלש ןגיילוצ ךיז ןוא דרעפ םענופ ןיינּפָארַא רעסעב

 ,רעטורעגסיוא ןַא ןַײז טלָאז ךיא יידעק ,רעטיר-רעדנַאװ יד ןופ רעגייטש ןטיול

 -עג ןכעלקערש םעד ןיא ןפרַאװ ןפרַאד ךיז טעוװו ריא ןוא ןרעוו גָאט טעװ סע ןעוו

 | | .ךַײא הַא טרַאװ סָאװ ,לגנַאר

 טָאה -- ?ןפָאלש סָאװ וצ ןוא ךרעפ םענופ ןײגּפָארַא ךימ וטספור סָאװ וצ ---

 ?רַאפעג ןיא ןעור סָאװ ,רעטיר ענעי ןופ ךיא ןיב ןעד יצ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד

 ךיא ןוא ךיז טסולג ריד סָאװ וט רעדָא ,ןריובעג וטזיב ןפָאלש םוצ סָאװ ,וד ףָאלש

 ,סעגָאסַאה ענַײמ טימ םעקסעה ןיא רעמ רַאפ ןעניפעג לע ךיא סָאװ ןָאט לעוו

 ַָאשטנאס טָאה -- רענַײמ רַאה ,ןענערעצ טשינ טייקידענעג רעַײא לָאז --

 רע ןוא -- .ןרעגרע וצ ךַײא יידעק טנַאזעג טשינ סע בָאה ךיא -- ,טרעפטנעעג

 לטָאז ץיּפש ןטשרעדַאפ םעד הַא טנַאה ןייא טגיײלעגקעװַא טָאה ןוא ןעמוקענוצ זיא
 ןבילבעג זיא דנעל עקניל סרַאה ןַײז זַא ױזַא ,ןטשרעטניה םעד ּףַא עטייווצ יד ןוא
 ַאזַא ,םיא ןופ ןטערטוצּפָא רענניפ ַא טנעוורעד טשינ ךיז טָאה רע ןוא ןעמונעגמורַא

 .ןטייווצ ןכָאנ רענייא טרעהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ּפעלק יד ןופ ןלַאפַאב םיא זיא עריומ

 ,ןלַײװרַאפ וצ ףַא עסַײמ ַא סעּפע ןלייצרעד ןסייהעג םיא טָאה טָאכיק ןָאד

 רע זַא טרעפטנעעג ףיורעד םיא טָאה ָאשטנַאס ןוא ,טגָאזענוצ םיא טָאה רע יו

 .טרעה רע סָאװ ץלַא סָאד רַאפ עריומ יד ןזָאלכָאנ טעוװ םיא רָאנ יו ןָאט סָאד טעוו

 יז בױא סָאװ ,עטכישעג א ענייא ןלייצרעד ןעימַאב ךימ ךיא לע ךָאד --- |

 -נעש יד ןופ ענייא יז זיא ,ןנָאלשרעביא טינ ךימ טעװ ןעמ ןוא ןעננילעג רימ טעיוו

 ;ןָא בייה ךיא םורָאװ ,ןרעהנַײא ךיז טייקידענעג רעַײא לָאז ןוא ,סעטכישענ עטס

 לָאז סטכעלש ןוא ,ןזעו סעכעלטיא ןזענעג לָאז סטוג ,ןזעוועג ןזיא לָאמַא,

 ,רַאה ןַײמ ,טייקידענעג רעַײא ,ךַײא טקרעמ ןוא ,ןַײײא סָאד ךיז טפַאש סָאװ ,ןַײז םעד

 ,סעסַײמ ערעייז ןבייהנֶא םיא טימ ןגעלפ עקיטַײצרַאפ יד סָאװ ,בייהנֶא רעד זַא

 -יור םעד ןופ טרָאװכירּפש א סע זיא ןעוועג םורָאװ ,ךיז ױזַא טַאלג ןעוועג טשינ זיא

 "ןַײא סָאד ךיז טפַאש סָאװ ןַײז םעד לָאז סטכעלש ןוא , :ָאנירָאצנָאז ןָאטַאק רעמ
 ךיז לָאז טייקידענעג רעַײא יידעק ,לגניר ןיא רעגניפ ַא יוװ ןַײרַא ָאד ךיז טסַאּפ ןוא

 -ייניא ןרעקמוא ךיז רָאנ ,ןקילגמוא ךיז ןפַאשנַײא ץיגרע ןייג טשינ ןוא ןליטשניַײא

 טימ דָארנ ןייג טינ זדנוא טגניווצ דענייק םורָאװ ,געוו ןטייווצ ַא טימ רימ טימ םענ

 ,םידָאכּפ טימ לופ זיא סָאװ געוװ םעד

 --- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- אשטנַאס ,עסַײמ יד רעטַײוװ לייצרעד --

 רעביא זָאל ,ןייג דעטַײוװ רימ ןלָאז םיא טימ סָאװ ,געוו םעד ךעַײש סָאוװ ןוא

 ,רימ רַאפ
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 -- ארודַאמערטסקע ןיא וועשיי ַא םענייא ןיא ,סע טסייה ,זיא ןעוועג ---

 ַאזַא ןיימ ךיא ,רעבַײרט-ןגיצ ַא ,ךעטסַאּפ ַא -- ןגיוצעג רעטַײװ ָאשטנַאס טָאה

 ,עסַײמ ןַײמ ןופ רעבַײרט-ןניצ רעדָא ךעטסַאּפ רעד ןוא ,ןניצ טרעטיפעג טָאה סָאװ

 טבילרַאפ ןעווענ זיא ןיור עּפָאל רעד ןוא ,זיור עּפָאל ןסייהענ טָאה ,גָאז ךיא יו

 טָאה סָאו עקשוטסַאּפ יד טָא ןוא ,ַאבלַארָאט ןסייהעגנ טָאה סָאװ ,עקשוטסַאּפ ַא ןיא

 -יזָאד רעד ןוא ,רעטכיציפ ןכַײר ַא ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא ,ַאבלַארָאט ןסייהעג

 | ...רעטכיציפ רעכַײר רעק

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ןלייצרעד ױזַא טסעוװ וד ביוא --
 ןיא עסַײמ יד וטסעוװ ,לָאמ ייווצ טסגָאז וד סָאװ ץלַא ןרעזַאכרעביא טסעוו ןוא ---

 -רעד שטנעמ רעקידנעטשרַאפ ַא יוװ ןוא ךַײלג ?ייצרעד .ןקידנעראפ טשינ געט ייווצ

 .טשינרָאג רעסעב רימ ?ייצרעד ,טינ זַא ,טלייצ

 -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- עסַײמ יד ?ייצרעד ךיא יו ױזַא טָא ---

 -רעד טשינ ךיא ןעק שרעדנַא ןוא סעסַײמ עלַא ףרָאד ןיא זדנוא ַאב ןעמ טלייצרעד

 ךיא רימ ןופ ןרעדָאפ וצ טייקידענעג רעַײא ןופ טכער טשינ ךיוא זיא סע ןוא ןליוצ

 | .רענייטש םעיינ ַא ןריפניַײא לָאז

 רעד ביוא -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טסליוו וד יוז לייצרעד ---

 .רעטַײװ ןלייצרעד וטסנעמ ,ןרעהסיוא ךיד לָאז ךיא זַא טלָאװעג טָאה ?ריונ

 טָאה -- רעקיצרַאה רענַײמ רַאה ,טגנָאזעגנ טַָאהעג ןיוש בָאה ךיא יו זיא ---

 ,אבלַארָאט ןיא טבילרַאפ ןעוועג ךעטסַאּפ רעד זיא --- ,ןגיוצעג רעטַײװ ָאשטנאס

 -ענוצ טשינ ַא רָאנ ,עקיד ַא ,דיומ עטנוזעג ַא יז זיא ןעוועג ןוא ,עקשוטסַאּפ רעד

 עז רעטציא יו ,סעסנָאװ ריא ןענַײז ןסקאוועג םורָאװ ,עשליבסנַאמ ַא ,ענעזָאל

 | .ייז ךיא

 .טגערפעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?טנעקעג יז טסָאה וד ,עשז סָאװ ---

 סאו רעד רָאנ -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- טנעקעג טשינ יז בָאה ךיא ---

 ,סעַמע ןוא קיטכיר ױזַא זיא יז זַא ,טנָאזעג רימ טָאה ,טלייצרעד עסַײמ יד רימ טָאד

 -עג ןיילַא ץלַא סָאד טָאה רע זַא ,ןרעווש רע ןעק ,ןצימע יז טלייצרעד רע ןעוו זַא

 ,ןטָאס רעד ןוא ןעמוקעג ןענַײז געט ןוא ןעגנַאנעג געט ךיז ןענַײז ױזַא טָא .ןעז

 סָאװ עביל רעד ןופ זַא ,ױזַא טכַאמעג טָאה ,ץלַא טרעטנָאלּפ ןוא טינ טֿפָאלש סָאװ

 ןוא ,טיױט ףֵא עניס ַא ןרעוו לָאז ,עקשוטסַאּפ רעד טימ טריפענ טָאה ךעטסַאּפ רעד

 -רעפייא רָאּפ ַא ןופ ,טדערעג ןבָאה רעגניצ עזייב יװ ,ןעמונעג ךיז טָאה עניס יד

 רעבירַא ,טַײװ וצ קעװַא ןענַײז ייז ןוא טפַאשרַאפ םיא טָאה יז סָאװ ,ךעלעטכיז

 טנַײפ קרַאטש ױזַא רַאְפְרעֶד יז טָאה ךעטסַאּפ רעד ןוא .ץינערג רעטביולרעד רעד

 םעד ןופ קעװַא ןעוועג טיירג רע ןִיא ,ןקוקּוצנֶא טשינ רעמ יז יבַא זַא ,ןעמוקַאב

 זַא אבלַארָאט דיומ יד .ןעז טשינ רעמ יז ןלָאז ןגיוא ענַײז ּווו ןיהַא ןייג ןוא וועשִיי

 בי* טלָאמעד טשרע םיא יז טָאה ,ךיז ןופ יז טסױטשרַאפ עּפָאל ןעזעג טָאה יז

 .טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה יז יו קראטש ױזַא ןוא ,ןעמוקַאב
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 -רַאֿפ ייז -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןעיורפ ןופ עוועט יד זיא ױזַא ---

 .ָאשמנַאס ,רעטַײװ .ייז טסַאה סָאװ םעד ןביל ןוא ייז טְביל סָאװ םעד ןסיוטש

 טָאה ךעטסַאּפ רעד זַא --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ןעשענ זיא סע ןוא ---
 טימ סעװַא זיא ןוא ןניצ ענַײז ןעמונעגפיונוצ טָאה רע .טריפעגסיוא סולשַאב ןַײז
 ,לַאנוטרָאּפ ענידעמ רעד ןיא ןייגוצרעבירַא סעּפעטס רערודַאמערטסקע יד וצ ייז

 -רָאב ןוא סופוצ .םיא ךָאנ קעװַא זיא ןוא טסווװרעד ןופרעד ךיז טָאה ַאבלַארָאט

 ַא ןוא טנַאה רעד ןיא ןקעטש-ךעטסַאּפ א טימס ,ןעגנַאנעגכָאנ םיא יז זיא סעװ

 לניּפש ?קיטש ַא ,טגָאז ןעמ יװ ,טרָאד יז טָאה ןגָארטעג ןוא זדלַאה ןפַא עברָאט

 זיא סָאװ רָאנ .םיִנָאּפ ןרַאפ בלַאז טימ עלעשעלפ ַא ךיוא ןוא םַאק ?לקיטש ַא ןוא

 ןיא טציא ןזָאלנַײרַא טשינ ךימ לעוו ךיא ,ןנָארטעג טרָאד טָאה יז סָאװ קעליכ רעד

 ןַײז טימ זיא ,ןעמ טגָאז ,ךעטסַאּפ רעד זַא ,ךיא ףרַאד ןגָאז רָאנ ,סעשירד-עריקכ

 א ןענַאטשעג טלָאמעד זיא ךַײט רעד ןוא ,ַאנַאידַאונ ךַײט םוצ ןעמוקענוצ עדַאטס

 ,ןעמוקענוצ זיא רע ּוװ ,נערב םַאב ןוא ,סױרַא סענערב יד ןופ טינ ריש ,רעלופ

 טשינ ךיוא זיא סע ןוא לפיש ןייק טשינ ןוא ףיש ןייק טשינ ןעוועג טשינ זיא

 טשינ ןוא םיא טשינ ,טַײז רערעדנַא רעד ףַא ,ןריפרעבירַא םיא לָאז סע רעוװ ןעוועג

 ,אבלַארָאט םורָאװ ,שעפענסעמנַא סיורג ןופרעד טָאהעג טָאה רע ןוא ,ןגיצ ענַײז

 טימ ןפַאשרַאפ ןקיטייוװ ךַאס א םיא טעוװ יז ןוא טנָאנ רָאנ ןיוש זיא ,ןעזענ רע טָאה

 טייטש רעשיפ ַא רע טעזרעד ,טכוז ןוא ױזַא טייג רע יו רָאנ .ןייוועג ןוא טעבעג ריא

 ןייא יוװ רעמ טשינ ןַײרַא םעד ןיא טָאה טנעקעג זַא ,ןיילק ױזַא ,?םיש ןיילק ַא טימ

 טימ ךיז טָאה ןוא טדערענרעביא םיא רע טָאה ,ןגעוו טסעד ןופ .ניצ ןייא ןוא שטנעמ

 סָאװ ,ןגיצ טרעדנוה ַײרד ענַײז טימ םיא ,ןריפרעבירַא םיא לָאז רע ןעגנודַאב םיא

 -ענרעבירַא טָאה ןוא ?פיש םעניא ןַײרַא זיא רעשיפ רעד .טריפעג ךיז טימ טָאה רע

 -וצ רעדיוו .ענייא ךָאנ טריפעגרעבירא טָאה ןוא ןעמוקענקירוצ זיא רע .ניצ ַא טריפ

 םעד ןטלַאה טייקידענעג רעַײא לָאז .ענייא טריפעגרעבירא רעדיוו ןוא ןעמוקענקיר

 ןעמ ןוא עסַײמ רעד טימ סיוא זיא ,ענייא ריא טרילרַאפ םורָאװ ,ןניצ יד ןופ ןבשעכ

 רעד זיא ,סע טסייה ,ָאד ןוא .ןלייצרעד ןענעק טשינ טרָאװ ַא ריא ןופ רעמ טעוו

 סָאד ןוא רעקישטילג ַא ןוא רעקיטָאלב ַא ,ןײנוצּפָארַא פא טַײז רענעי ןופ גערב

 ,ן:עװ טסעד ןופ .ןעמונרַאפ טַײצ ךַאס ַא טָאה ןעמוקקירוצ סָאד ןוא ךיז ןפישרעבירַא

 | ,ניצ ַא ךָאנ ןוא ניצ ןייא טריפענרעביא רע טָאה

 ןָאד טָאה --- טריפענרעבירַא עלַא ייז טָאה רע זַא ,ןבשעכ םעד רעטנוא ריפ ---

 רָאי א ןיא ייז טסעוו וד םורָאװ ,קירוצ ןוא ןיח יוזַא טינ ייג ןוא --- טגָאזעג טָאכיק

 .ןריפרעבירַא טשינ

 .טגערפעג ָאשטנַאס טָאה -- ?רעבירַא טציא זיב ןיוש ןענַײז ?מיוו ----

 | .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- יז טסייוו ?וװַײט רעד --

 טָאג ַאב םורָאװ .ןבשעכ ןטלַאה טלָאז ריא טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה ךיא ---

 .טינ ןעמ ןעק ןייג רעטַײוו ,סיוא זיא עסַײמ יד זַא ,ךַײא ךיא רעווש

 רעד רַאפ סע זיא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ךעלגעמ סע זיא יו ---
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 "עדנַא רעד ךָאנ ענייא רעבירַא ןענַײז סע ןגיצ לפיוו ןסיוו וצ קיטכיוו ױזַא עסַײמי

 -רעד ןענעק טשינ רעטַײװ ןעמ לָאז ,ןבשעכ םענופ ענייא טלעפ סע ביוא זַא ,רער

 ' ?ןלייצ
 טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טינ ןעמ ןעק ןפיומושעב ,רַאה ןַײמ ,ןיינ --

 ןנָאז רימ טלָאז ריא טייקידענעג רעַײא טנערפעג בָאה ךיא יוװ ױזַא טקנוּפ םורָאוו ---

 ,מרעפטנעעג רימ טָאה ריא ןוא ךַײט םעד רעבירַא טָאהענ ןיוש ןענַײז סע ןגיצ לפיוו

 -עג ךָאנ ויא רימ ?לפיוו ןרָאקיז םענופ סיױרַא רימ זיא ױזַא ,טינ טקנעדעג ריא זַא

 -ַאב ןוא טרעוו ןסיורג ןופ סע זיא ןעוועג זַא ,רימ טביילנ ןוא ןלייצרעד וצ ןבילב

 ,טַײד

 -יײמ רעד ךָאנ ןיוש זיא'ס זַא -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- סע טסייה ---

 ?עט

 .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ןעמַאמ ןַײמ ךָאנ ןיוש זיא סע יוװ ױזַא טָא ---

 עטסַײנ יד ןופ ענייא טלייצרעד טציא טסָאה וד זַא ,סעמע םעד ריד נָאז ךיא ---

 זַא ןוא טכַארטענסױא ןעוו טָאה ןעמ סָאװ ,סעטכישעג רעדָא ןעננולייצרעד ,סעפַײמ

 לָאמנייק ןוא ץינרע ןיא ןעמ טעוװ ,ןטימניא ןזָאלרעביא ןוא ןלייצרעד רענייטש ַאזַא

 ןטוג ןַײד ןופ שטָאכ טייטש טלעוו יד טניז ןעזענ סע טָאה ןעמ טשינ ןוא ןעז טשינ

 שעדיכ ןייק סע ןיא רימ רָאנ .טרַאװרעד טשינ שרעדנַא סעּפע ךיא בָאה ןלייצרעד

 .טשוכעצ ךעיומ םעד ריד טָאה ,ןַײז ןעק ,רעהפיוא ןָא ןּפַאלק סָאד ,טינ

 ןַײמ ךעיײש סָאװ רָאנ -- טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ךעלנעמ זיא ץלַא --

 סעָאט רעד ןָא ךיז טבייה סע ווו טרָאד ךיז טקידנע יז זַא ,ןגָאז רָאנ ךיא ןעק ,עסיײמ

 .ןגיצ עטריפעגרעבירַא יד טימ ןבשעכ םעניא

 : - ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ליוװ יז ּוװ ןקידנע עסַײמ יד ךיז עשז לאז ---

 .ןיוש ךיז טריר עטנַאניסָאר יצ ןָאט קוק ַא ריִמָאל ןוא

 סע טָאה רעדיוו ןוא דרעפ סָאד סיפ יד טימ ןָאטעג קירד א רע טָאה רעדיוו

 .ןעוועג סע זיא טעטנעּפעג טוג ױזַא .ןבילבעג ןייטש זיא ןוא גנורּפש עכעלטע ןבענעג

 -נַאס ףַא טָאה ןגרָאמירּפ ןקידנעמוקנָא םענופ טלעק יד קיטנעק ,ןענירעד ןטימניא

 'יצ ,ןכַאז עקידנביירט ענױזַא ןסעגעג ערעשטעוו וצ טָאה רע רעדָא טקריוועג ןָאשט

 -סכעלביולג סָאד רַאפ ןעמענָא ןעמ ףרַאד סָאד סָאװ) עװעטַאה ךערעד רעד יוװ רָאג

 טשינ םיא רַאפ סע טָאה רערעדנַא ןַא סָאװ סָאד ןָאט טלָאװרַאפ םיא ךיז טָאה ,(עט

 טנעוורעד טשינ ךיז טָאה רע זַא ,עריומ ַאזַא ןלַאפַאב זיא םיא רָאנ .ןָאט טנעקעג

 םָאד ןָאט טשינ ןוא .לנָאנ ןרעטנוא ןופ עצרַאוװש סָאד סָאװ רַאה ןַײז ןופ ןטערטּפָא

 -ָאש ןופ ,םורעד רע טָאה .טנעקעג טשינ ךיוא רע טָאה ,טלָאװעג ךיז טָאה םיא סָאװ

 םעד ןטלַאהענוצ רע טָאה ריא טימ סָאװ ,טנַאה עטכער יד טזָאלענּפָא ןנעוו םעל

 טָאה סָאװ ,לרינש סָאד ןדנובענּפָא דייהרעקניליטש ןוא ,לטָאז ץיּפש ןטשרעטניה

 ןייטש רע זיא ,ןלַאפענּפָארַא םיא ןענַײז ייז זַא ןוא ,ןטלַאהענוצ סעסטַײמ יד םיא

 ןביוהראפ ,טנעקעג טָאה רע רָאנ יװ ,רע טָאה ךָאנרעד ,רעטעטנעּפעג ַא יו ןבילבעג

 םעדכָאנ ןוא .סעבילק ייווצ ענטעּפש טינרָאג ענַײז טקעלּפטנַא טָאה ןוא דמעה סָאד
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 םָאװ עקיצנייא סָאד זיא ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,סָאד סָאװ) ןָאטעג סָאד טָאה רע יו

 -נגעלרַאפ ןוא טסגנַא רעכעלקערש רעד ןופ ןעַײרּפַאב ךיז ?ליוו רע בוא ןָאט זומ רע

 טָאה טכַאדעג .טייהנגעלרַאפ רערעסערג ךָאנ ַא רַאפ ןבילבעג ןייטש רע זיא ,(טייה
 רע טָאה ןעמונעג ןוא ,םערַאילעג ןָא ןקידיילסיוא טשינ ךיז ןעק רע זַא ,םיא ךיז

 םעד ךעלנעמ טַײװ יו ןטלַאהנַײא ןוא ןעלסקַא יד טימ ןבייה ,ןייצ יד טימ ןעמעלס

 זַא ןעוועג ךעלקילגמוא ױזַא רע זיא ,ןעלטימ עֶלַא יד ףֵא טקוקעג טשינ רָאנ .םעטָא

 טָאה רע יװ ַאזַא טינ סעמע ,גנַאלק לקיטש ַא טזָאלענסױרַא רע טָאה ףָאסלָאקּפָאס

 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע ןוא טָאכיק ןָאד סע טָאה טרעהרעד .ןקָארשעג ךיז

 ?ָאשטנאס ,למרומעג א רַאפ סָאד זיא סָאוװ ---

 םע זומ סַײנ ַא סעּפע --- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- רַאה ןַײמ ,טינ סייוו ךיא ---

 ,טייקיניילק א טימ ןָא טינ לָאמנייק ךיז ןבייה קילנמוא ַײס ןוא קילנ ַײס םורָאװ .ןַײז

 רע זַא ,ןעננולעג ױזַא םיא זיא לָאמ סָאד ןוא קילנ טווורּפעג רע טָאה רעדיוו

 ױזַא םיא טָאה סָאװ ,טסַאל רעד ןופ ןרָאװעג יײרפ ,רעדליּפעג ןוא שַאר םוש ןָא ,זיא

 ןעועג ךעייראה שוכ רעד זיא ןטָאכיק ןָאד ַאב יו ױזַא רָאנ .טפַאשרַאפ רַאצ ליפ

 -עגוצ ןוא טנָאנ ױזַא ןענַאטשענ זיא ָאשטנַאס ןוא ,עימשַאח שוכ ןַײז יו ףרַאש ױזַא

 -עג טשינ טָאה רע ןוא ףױרַא ךַײלנ ןיינ טזומעג טָאה ףמאד רעד זַא ,םיא וצ טּפעלק
 ,ןעגנַאנרעד םיא וצ זיא ךעייר רעד רָאנ יו זיא ,זָאנ סטָאכיק ןָאד ןדַײמסיוא טנעק

 יד טמעלקענוצ ייז טימ ךיז טָאה רע ןוא רעגניפ עדייב ןעמוקעג ףליח וצ םיא ןענַײז

 - ;ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,לָאק ןטַאפנַאפ ַא טימ ןוא ,זָאנ

 .עריומ קרַאטש טסָאה וד זַא ,ָאשטנַאס ,ךיז טכַאד רימ ---

 סָאװ ןיא רָאנ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- עריומ ךיא בָאה עדַאװַא ---

 ?רעירפ יו רעמ טציא טייקידענעג רעַײא סע טנעקרעד

 ,ןיטשרוב טימ טינ ןוא זיא סע ןעוו יו רעמ וטסקעמש טציא סָאװ ןירעד ---

 | ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה ---

 ךיא רָאנ -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןַײז טלָאמענ ליֹוװ ץנַאג ןעק סע ---

 -וא ױזַא םוא ךימ טריפ ריא סָאװ ,טייקידענעג רעַײא זיא קידלוש .קידלוש טינ ןיב

 ,רעטרע עשילרעטסיוא ענױזַא רעביא ןוא טַײצ רעס

 ןָאד טָאה -- ,רעניימ טנַײרפ ,רעטַײװ ןַאּפש ריפ רעדָא ַײרד ַא ּפֶא טערט ---

 רעטייוו ןוא טציא ןופ ןוא -- ,זָאנ רעד ַאב רעגניפ יד טימ ץְלַא ,טנָאזעג טָאביק

 -ָאק ןַײמ וצ גנוטכא רעמ ךיוא בָאה ןוא דעװָאק םענענייא ןַײד ףַא גנוטכַא רעמ ביג

 ,גנוצעשגנירג רעד וצ טכַארבעג טָאה ריד טימ ןסעומש ליפוצ סָאד םורָאװ ,דעוװ

 טייקידענעג רעַײא זַא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןטעװ ןעק ךיא ---

 -ַאב טשינ בָאה ךיא סָאװ סנױזַא סעּפע דעװָאק ןַײמ טימ ןָאטעג בָאה ךיא טניימ

 | ,ןָאט טפרַאד
 -טנעענ טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס טנַײרפ ,רענרע זיא ןרַאשרעדנַאנופ ---

 | | .טרעפ

 ןוא .טכַאנ יד טכַארברַאפ רעניד ןוא רַאה ןבָאה ןסעומש םינימ ענױזַא ןיא
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 ,ןגרָאמירפ רעד ןָא ךיז טקור סע ןוא טינ טייטש טַײצ יד ןעזעג טָאה ָאשטנַאס זַא

 -ענוצ סעקטַײמ יד ךיז ןוא ןעטנשניסַָאדר ןדנובעגפיוא רעטצניפ רעד ןיא רע טָאה

 רע ןיא עוועטעב שטָאכ ,יירפ טליפרעד ךיז טָאה עטנַאניסָאר רָאנ יוװ ןוא .ןדנוב

 -ָאוו ,ןעסּפָאה ןעמונעג טָאה ןוא ןרָאװעג רעטנומ רע זיא ,ןערב אזַא ןעוועג טינרָאג
 טָאה טָאכיק ןָאד .טנעקעג טשינ רע טָאה (ןַײז לכיומ רימ ריא טלָאז) ןעוועקירב םור
 ןעמיס ןטונ א רַאפ ןעמונעגנָא סע רע טָאה ,ןיוש ךיז טריר עטנַאניסָאר זַא ,ןעזעג

 ,?גנארעג ןקידעריומ םעד וצ ןזָאלקעװַא ןיוש ךיז ףרַאד רע זַא ,טניימ סָאד זַא ןוא

 טנעקעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא טיורנגרָאמ רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה עגער רעד ןיא

 ןשיווצ ךיז טניפעג רע זַא ,טָאכיק ןָאד טָאה ןעזרעד ןוא .רעכעלטַײד ןכַאז יד ןעז

 ןלעקנוט רעייז ַא ןפרַאוו סָאװ ,רעמייבדןַאטשַאק ןענַײז סָאד זַא ןוא רעמייב עכיוה

 טשינ רע טָאה טּפַאלק סָאד רעוו רָאנ ,טרעהענ רע טָאה ןּפַאלק סָאד ךיוא .ןטָאש

 ןרָאּפש ענַײז ןעטנַאניסָאר ןליפ טזָאלעג רע טָאה ,טרַאװעג טשינ רעגנעל ןוא ,ןעזעג

 ךיז ףַא ןטרַאװ ןסייחענ םיא ןוא ןָאשטנַאס טימ טנגעזעג לָאמַאכָאנ ךיז טָאה ןוא |

 ןוא ,טגָאזעגנָא טאהענ לָאמנייא ןיוש םיא טָאה רע יוװ ,נעט ַײרד יו רעננעל טשינ

 רַאפ זַא ,רעכיז רַאפ ןעמענָא סע רע לָאז ,געט ַײרד יד ךָאנ טשינ רע טמוק רעמָאט זַא

 -עג ןכעלרעפעג םעד ןיא געט ענייז וצ ףָאס ַא ןעמוק לָאז סע ןלעפעגליֹוװ זיא טָאג

 ןוא ןבענוצרעביא טָאה רע סָאװ ,סעכילש יד טרעזַאכעגרעביא םיא טָאה רע .?גנַאר

 ענַײז ךעַײש סָאװ זא ןוא ,אעניצלוד עמַאד ןַײז ןגָאז ףרַאד רע סָאװ רעטרעוו יד

 עָאװַאצ ןַײז רע טָאה טכַאמעג םורָאװ ,ןבָאה טינ םירוסעי ןייק רע לָאז ,סעריכס

 -ַאר ,ןלָאצסױא סעריכס ענַײז םיא טעװ ןעמ ּווװ ,םייה רעד ןופ ןרָאפסױרַא ןַײז רַאֿפ

 טעװ טָאנ בוא רָאנ .טנידעג םיא טָאה רע סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ ,זַײוװסעט

 רע געמ ,גרָאז םוש ןָא ןוא ןטנוזעג ןוא ןצנַאנ ַא ענָאקַאס רעד ןופ ןריפסיורַא םיא

 טנייווענ לָאמַארעדיװ טָאה ָאשטנַאס .?זדניא ןטנָאזענוצ םעד ךעיוקימ ןַײז רעכיז

 ךיז ַאב טָאה ןוא ראה ןווארב ןַײז ןופ דייר עטרַאצַאב יד טרעהעגנסיוא טָאה רע ןעוו

 םעד ןופ ףָאס ןזיב ןוא םעטָא ןטצעל םעד זיכ ןזָאלרַאפ וצ טשינ םיא טכַאמענּפָא

 | יה י | .קעסייא

 רעד ןופ רעבַאכעמ רעד טננירד ,סולשַאב ןַײז ןופ ןוא ןענייוו סָאשטנַאס ןופ

 רעטלַא ןַא ,םינָאּפלָאקלַא ,ןוא רענעריובעגליווװ א ןַײז טזומעג טָאה רע זַא ,עטכישעג

 רע ?יפיוזַא ףַא טינ שטָאכ ,ןעמונעצ ?סיבַא רַאה ןַײז ןבָאה ןליפענ ענַײז .טסירק

 ,ךעלגעמ טַײװ יוװ ,ךיז טָאה רע ,טרעקרַאפ .טײקכַאװש ַא סעּפע ןזַײװסױרַא לָאז

 סע טכאדענ ךיז טָאה םיא ןענַאוװנופ ןיהַא ןטַײר טזָאלענ ךיז טָאה ןוא ןטלַאהעגנַײא

 -עגכַאנ םיא טָאה ָאשטנַאס ,ןּפַאלק סָאד ןוא רעסַאװ םענופ שיורעגנ רעד ךיז טנָארט

 ןַײז ?מייצ םַאב טריפעג רע טָאה ,ןעוועג זיא רעגייטש ןַײז יו ןוא ,סופוצ טנַאּפש

 -ענּפָא ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,קילנמוא ןוא קילנ ןַײז ןיא רעװַאכ םעד ,?זייא

 ןעמוקענגוצ ייז ןענַײז ,רעמייב-ןַאטשַאק עלעקנוט יד ןשיווצ געוװו קיטש א טנַאּפש

 רעקיזיר ַא ייז ןופ טָאה ןגָאלשעג סָאװ ,ןזלעפ עכיוה ןשיווצ עלעקנַאל ןיילק ַא וצ

 ,לַאפ-רעסַאוװ
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 ןבָאה סָאװ ,רעזַײה עטמורקעצ עכעלטע ןענַאטשעג ןענַײז ןזלעפ יד סנסופוצ

 .ּפעלק יד ךיז ןגָארט ,טקרעמעג ייז ןבָאה ,טרָאד ןופ ןוא ,סעוורוכ ןעזענסיוא רעכיג

 - ,שיורעג-רעסַאװ םעד רַאפ יו ,ןּפַאלק םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה עטנַאניסָאר

 .,רעזַײה יד וצ טנַאּפשעגוצ ךעלעמַאּפ טָאה ןוא טקַיורַאב םיא טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ

 לָאז יז ריא וצ טעבענ ַא טימ ןוא טרעפטנעעגרעביא עמַאד ןַײז וצ ןצרַאה םעד טימ

 -עג טָאג ךיוא רע טָאה געוו ןייא ןיא ןוא ,טונימ רערעווש רעד ןיא ןײטשַײב םיא

 יו ןוא ןטָארטעגּפָא טשינ םיא ןופ זיא ָאשטנַאס .ןסעגרַאפ טשינ םיא לָאז רע ןטעב

 ןגיױא יד טרַאּפשעג ןוא ןדלַאה םעד טקערטשעג רע טָאה ,טנעקעג טָאה רע טַײװ

 .ייז טלַאה סָאװ ןופרעד ןעזרעד סעּפע רע טעװ רעשפע .סיפ סעטנַאניסָאר ןשיווצ

 ,םיצולּפ יװ ,ןַאּפש טרעדנוה ךָאנ ךערע ןַא ייז ןבָאה טכאמעג .קערש ןיא ױזַא

 -טנַא ןפֶא ןוא יירפ ייז רַאפ ךיז טָאה ,טעװעריקרַאפ ךיז ןבָאה ייז ּוװ טרָא ןַא ףַא

 םעד ןופ ,ןַײז טנעקעג טשינ יז טָאה ערעדנא ןייק סעמכַאמ ,עביס עמַאס יד טסעלּפ

 ןטלַאהעג טַײצ עצנַאג יד ייז טָאה סָאװ ,שיורעג ןקידמידָאכּפ ןוא ןקידנקעוװ-עמייא

 .קערש ענייא ןיא

 רַאצ ןייק ,רענעייל ,ָא ,טינ ריד טפַאשרַאפ סָאד ביוא) סע ןענַײז ןעוועג ןוא

 סָאד ןוא ,רעצלַאװ-טנַאװעג ןופ סרעמַאה ענרעצליה עסיורג סקעז (שעפענסעמנַא ןוא

 רע זיא ,זיא סָאד סָאװ ןעזרעד טָאה טָאכיק ןָאד זַא .טכַאמעגנָא שַאר אזא ייז ןבָאה

 ָאשטנאס .ּפָארַא זיב ןביוא ןֹופ רעטניוטשרעד ַא ןוא רעמוטש ַא ןבילבעג ןייטש

 ףַא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד טלַאה רע יו ןעזעג טָאה ןוא ןָאטעג קוק ַא םיא ףא טָאה

 קוק ַא טָאה טָאכיק ןָאד ךיוא .ןלַאפּפָארַא ןלעוו םיא ַאב טלָאװ רע יו ,טסורב רעד

 ןוא ןזָאלבעגנָא םיא אב ןענַײז ןקַאב יד יװ ןעזעג טָאה ןוא ןָאשטנַאס ףַא ןָאטעג

 רעד ןוא ,ןצַאלּפסױא טימרעד רע טעװ טָא זַא ,רעטכעלעג טימ לופ זיא ?יומ סָאד

 -נַאס ּףַא ןקֹוק טשינ לָאז רע ,ןטָאכיק ןָאד ןַײז רעוויונ טנעקעג טשינ טָאה רעיורט

 רע טָאה ,ןביוהעגנָא טָאה רַאה רעד ןעזעג טָאה ָאשטנַאס זַא ןוא .ןכַאל ןוא ןָאשט

 -וצ יטסיופ יד טימ טזומעג ךיז טָאה ןוא ,ליומ ןַײז ןופ גנוקיצרַאפ יד טזָאלעגיײרּפ

 -עגנַײא ךיז רע טָאה לָאמ ריפ ,רעטכעלעג ןופ ןצַאלּפ וצ טשינ ןטַײז יד ןטלַאה

 ױזַא .בייהנֶא םוצ יו קרַאטש ױזַא טכַאלעצ רעדיוו ךיז רע טָאה לָאמ ריפ ןוא טליטש

 טארפיב .קעװַא םיא טּפַאכ לװַײט רעד יו טליפרעד ןיוש ךיז טָאה טָאכיק ןָאד זַא

 :קעזיוכ ףַא םיא טמענ רענעי יו טרעהרעד טָאה רע ןעוו

 ,טלעוו רעד ףַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טנַײרפ ָאשטנַאס ,ָא ,וטסלָאז ןסיוו, ---

 יד ןבעלפיוא לָאז עכָאּפעךזַײא רעזדנוא ןיא זַא ,טלָאװענ טָאה ?מיה רעד לַײװ

 ,שינעלעטשנייא טרעשַאב זיא סע ןעמעוו רעד ןיב ךיא .דלָאנ ןופ רעדָא ענרעדליג

 רע טָאה טרעזַאכעגרעביא ןוא --- "...םיסַײמ עשידלעה ,רעצכעוטפיוא עסיורג

 ייז רָאנ יו ,לָאמ ןטשרע םוצ טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,רעטרעוו עלַא יד

 .ןּפַאלק עקידעמייא סָאד טרעהרעד ןבָאה

 ייא ןַײרַא רע ןיא ,םיא ןופ טכַאל ָאשטנַאס ןעזעג טָאה טָאביק ןָאד זַא

 -רעד םיא טימ טָאה ןוא ןקָאלּפ םעד ןביוהענפיוא טָאה רע זַא ,ןרָאצמירג ַאזַא
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 ןיא טינ ןוא ּפָאק ןיא םיא ןפערט ייז ןעוו ןוא ,8עק ייווצ ןָאשטנַאס טגנַאל

 ענַײז טינ בוא ,ןלָאצַאב וצ סעריכס יד םיא טרָאּפשעגנַײא ךיז רע טלָאװ ,ןקור

 טָאה ,טסנרע אזא סױרַא זיא סַאּפש ןַײז ןופ זַא ,ָאשטנַאס טָאה ןעזעג .םישרָאי

 ןוא טסנרע םעד טימ ןייגנָא רעטַײװ טשינ לָאז רַאה ןַײז ןעמוקַאב עריומ רע

 :טגָאזעג רע טָאה עָאנכַאה סיורג טימ

 .םַאּפש יו רעמ טינ זיא'ס ,טָאג ַאב .ןקַיורַאב ךיז טייקידענעג רעַײא לָאז --

 טָאכיק ןָאד טָאה -- טינ ךיא סַאּפש ,טסַאּפש ריא סָאװ עקַאט רַאפרעד ---

 סָאד ןעוו זַא ,ריא טניימ ,רַאה רעכעליירפ ,רעהַא רָאנ טמוק -- .טרעפטנעעג

  טשינ ךיא טלָאװ ,?גנַארעג רעכעלרעפעג ַא ןעוועג סרעמַאה-ץלַאװ טָאטשנָא טלָאװ

 ַא ,והעיוכעמ ןעד ךיא ןיב ?ןריפכרוד ןוא ןעמענוצרעטנוא םיא טומ םעד טַאהעג

 רעכלעוו ,שיורעג ןדיישרעטנוא ןענעק ֹוצ (רעטיר ַא ןיב ךיא סעמכאמ) רעגייטש

 רעד יװ ,ךעלגעמ ךָאד ןיא סע ןוא ?טינ רעכלעוו ןוא רעמַאהדזלַאװ א ןופ זיא

 טשינ ייז טָאה ריא יוװ ,ןעזענ ןבָאה טשינ ןבעל ןַײמ ףַא ייז לָאז ךיא ,זיא סעמע

 טכענק א ,רעױּפ רעקיטשינ א יװ רעמ טשינ טנַײז ריא םורָאװ ,ןעזעג טָאהעג

 סרעמַאה סקעז יד ןופ זַא , ר י א  טכַאמ ,טינ זַא .ןסקַאװעג טבענק ןשיווצ ןוא

 רעדָא ןרעדנַא ןכָאנ םענייא םינָאּפ ןיא רימ ייז טפרַאװ ןוא ןזיר סקעז ןרעוו ןלָאז

 ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןרעקרעביא טשינ עֶלַא ייז לע ךיא ביוא ןוא םענייניא עלא

 .ןלעװ טעוװ ריא לפיוו רימ ןופ ןכַאל טלָאמעד ריא טעװ ,ףױרַא סיפ יד טימ

 ,עדיומ ךימ ןיב ךיא -- ,טרעפטנעענ ָאשטנַאס טָאה -- ראה ןַײמ ,גונעג ---

 רָאנ .סָאמ יד טּפַאכעגרעביא בָאה ןוא ןעוועג ךעליירפ וצ ?סיבַא ןיב ךיא זַא

 ךַײא לָאז ,םעלָאש רעדיװ ןיוש ןענַײז רימ ןעוו ,טייקידענעג רעַײא ,רימ טנָאז

 טָאה רע יװ ,ןעלגנַארעג ערעַײא עֶלַא ןופ קרַאטש ןוא טנוזעג ןריפסיורַא טָאג ױזַא

 םוצ ןוא ןכַאל םוצ ןעוועג טינ סע זיא יצ ,טריפעגסיורַא ?גנַארעג םעד ןופ ךַײא

 ןגעוו םורָאװ ,ךימ ,סלַאפנלַא ?ןלַאּפַאב זיא זדנוא דעכַאּפ ַא רַאפ סָאװ ןלייצרעד

 זַא ןוא קערש ןייק ןופ טינ טסייוו ריא זַא ,ןיוש ךיא סייוו טייקידענעג רעיא

 .עמייא ןוא דעכַאּפ טנַאקַאבמוא זיא ךַײא

 ןָאד טָאה -- ,טריסַאּפ טָאה זדנוא טימ סָאװ סָאד זַא ,טשינ ןקייל ךיא ---

 -ַאװ .טינ סע זיא ,רעבָא ,ןלייצרעד םוצ .ןכַאל םוצ זיא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק

 יד ןלעטשקעװַא ןענעק ןלָאז ייז קיטפנינראפ ױזַא ןענַײז ןשטנעמ עלַא טינ םּור

 ,טרָא רעייז הַא ןכַאז

 טָאה -- טרעפטנעעג ַאשטנַאס טָאה -- סנטסקינייוו ,טייקידענעגנ רעיא ---

 -עג ןוא ּפָאק ןיא טליצענ טָאה ריא .ןקָאלּפ םעד טימ ןעגנַאלרעד וצ ווו טסגוועג

 סָאװ ,טייקנילפ ןַײמ ךָאנרעד ןוא טָאנ רעירפ ,קנַאד ַא ,ןקור ןיא ריא טָאה ןפָארט

 בָאה ךיא יו ןעמוקסורַא טשרע ןעק ,ןעמעלַא ךָאנ רָאנ .ןטימענסיוא םיא טָאה

 ךיז ןריפ ךָאנ וצרעד ."ןענייוו ךיד טכַאמ סָאװ רעד ךיד טָאה ביל, :ןנָאז טרעהעג

 ,טרָאװ טכעלש ַא טימ טכענק ַא ןקידיײלַאב ייז יו םעדכָאנ זַא ,םיצירּפ עסיורג

 ןיא סנױזַא סָאװ טינ סייוו ךיא שטָאכ ,ןקָאז רֶאֹּפ ַא טימ רעביא םיא ייז ןטעב
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 ּםעלק ייווצ טכעגק םעד ןעגנַאלרעד ייז יו םעדכָאנ ןבעג וצ ייז ַאב טריפעגנַײא
 עצנַאג רעדָא ןעלודניא ּפעלק יד ךָאנ ןביג רעטיר-רעדנַאװ ןדַײס .ןקעטש ַא טימ
 ,עשָאבַאי רעד ףַא סענידעמ

 זַא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ױזַא ןלַאפסױא טנעקעג טלָאװ סע --
  ,ןעוועג סָאװ ץלַא רַאפ לכיומ רימ ייז ןוא ,סעמע ןַײז לָאז טסגָאז וד סָאװ ץלַא
 -נוגער עטשרע יד זַא ,טסייוו וד ןוא שטנעמ רעקיטפנינרַאפ ַא טזיב וד סעמכַאמ
 וטזיב רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ רָאנ .טנעה יד ןיא ןשטנעמ םַאב טשינ ןענַײז ןעג
 ןרייר וצ טשינ ןעמיוצ ךיז ןוא ןטלַאהּפָא ךיד טסלָאז וד) ךאז ןייא ןיא טנרָאװעג
  טנעיילעג ןוא ,טנעיילעג בָאה ךיא רעכיב-רעטיר לפיוו םורָאװ ,(ליפ וצ רימ טימ
 ױזַא לָאז רענערטנּפָאװ א ןענופעג טשינ ייז ןיא ךיא בָאה ,ריש ַא ןָא ךיא בָאה
 סעמע ןַא טימ סע טלַאה ךיא ןוא ,םענַײד טימ וד לפיוו רַאה ןַײז טימ ןדייר ליֿפ
 וד סעמכאמ ,טַײז ןַײד ןופ :רענַײמ ןופ יװ טַײז ןַײד ןופ ,ןרָאסעכ ןסיורג ַא רַאפ
 .רערעמ ןצעש טינ ךימ זָאל ךיא סעמכַאמ ,טַײז ןַײמ ןופ ןוא ,ךימ טצעשרעדנימ
 א ןעװעג זיא ,אלוַאג ןופ סידַאמַא ַאב רעגערטנּפָאװ רעד ,ןילַאדנַאג ,ָאי סָאד
 -נעטש טנעלפ רע זַא ,ךיז טנעייל םיא ןגעװ ןוא עמריפ ?זדניא םעד ןופ טשריפ
 ןגױבענּפָארַא ּפָאק םעד ,טנַאה רעד ןיא ?טיח םעד טימ רַאה ןַײז רַאפ ןייטש קיד
 -ַאסאג ןופ טדערעגּפָא ןיוש ."רעגייטש ןשיקרעט ןפא, טגיינרַאפ ףוג רעד ןוא
 -עק וַא ,רענַײװש אזַא ןעוועג זיא סָאװ ,רָאַאלַאג ןַאד אב רענערטנּפָאװ רעד ,לַאב
 רָאנ טנַאמרעד ןעמָאנ ןַײז טרעװ ,ןגַײװש ןכעלרעדנּוװ ןַײז ףַא ןזַײװּוצנָא ייד
 ןעמעלַא םעד ןופ .סעמע יו גנַאל ױזַא זיא סָאװ ,עטכישעג רענעי ןיא לָאמ ןייא
 קעליה ַא ןַײז זומ סע זַא ,ןעמענסױורַא וטספרַאד ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ
 ןוא רעטיר ןשיוצ ןוא טכענק ןוא רַאה ןשיװצ ,ןלעזעג ןוא סָאבעלַאב ןשיווצ
 רענייא ןגָארטרַאפ ךיז רימ ןפרַאד רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ זַא ױזַא .רעגערטנּפָאװ
 זַא םורָאװ ,ןטייווצ םעד ןופ רענייא ןסַאּפש טינ ,ײשּפָא רעמ טימ ןטייווצ םוצ
 -יוטעל טינ ןזָאלסױא סלַאפנלַא סָאד ךיז טעװ ,ןזעגױרַאבנָא ריד ףַא ךימ לע ךיא
 ןלעװ ,טגָאזעגוצ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,סעוויוט יד ןוא דָאנעג רעד .גורק םעד סעוו
 ,ריא טעװ ,ןעמוק טשינ ןלעװ ייז עליפַא ןוא ,ןעמוק טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא
 ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,ןרילרַאפ טשינ ,סעריכס ערעַײא ,םלַאפנלַא

 -ענ ָאשטנַאס טָאה -- טגָאז טייקידענעג רעַײא יװ קיטכיר זיא ץלַא --
 רַאפ טַײצ יד טשינ טמוס סע לַאפ ןיא) ןסיוו ןלעוו טלָאװ ךיא רָאנ --- ,טגאז
 -נפָאװ א טנעלפ ?פיוו (סעריכס יד וצ ןעמוקנָא ןזומ טעװ ןעמ ןוא דָאנעג םעד
 ךיז ייז ןבָאה יצ ןוא ןטַײצ ענעי ןיא רעטיר-רעדנַאװ א ַאב ןענידרַאפ רעגערט
 ילעזעג-רערעיומ יו ,גָאט } ןפַא טעברַאעג ןבָאה ייז רעדָא שעדיוכ ןפא ןעגנודרַאֿפ

 לָאז רענערטנפָאװ זַא --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- טינ ביילג ךיא ---
 ןוא .ךָאנעג רַאפ טעברַאעג ייז ןבָאה רעכיג ,סעריכס רַאפ ןטעברַא ןעוועג לָאמַא
 ןיא טזָאלעג בָאה ךיא סָאװ ,עָאװַאצ רעטעמסַאכרַאפ ןַײמ ןיא בָאה ךיא ביוא
 ךיא םורָאװ ,לֵאפ ןדעי ףַא ןעוועג סע זיא ,סעריכס ריד רַאפ טמיטשַאב ,םייה רעד
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 -יר סָאד ןטַײצ עכעלקילנמוא ערעזדנוא ןיא טרעכיזרַאפ ױזַא יו טינ ךָאנ סייוז

 -ָאשענ ןַײמ לָאו טייקיניילק ַאזַא בילוצ זַא ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןוא םוטרעט

 זַא ,אשטנַאס ,ןסיוו טסלָאז וד ןַא ,ליוװ ךיא ןוא ,טלעוו רענעי הַא ןעמוקּפָא עמ

 ןומ ףורַאב רעד יו ףורַאב רעשירעלעטשנַײא ַאזַא ךָאנ ָאטשינ טלעוו רעד ףַא זיא סע

 .רעכוז-לננַארעג יד

 יד ןופ שיורעג רעד זיולב םורָאװ -- טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- קיטכיר ---

 ןירַאה סָאד ןכַאמ קַיורמוא ןוא ןרעדורעצ טנעקענ טָאה סרעצלאוו יד ףא סרעמאה

 טַײז רָאנ .טייקידענעג רעַײא יו רעכוז-לגנַארעג ןקידנרעדנַאװ ןקיטכעמ אזַא ןופ

 ןסַאּפש ֹוצ ןענעפע טשינ ןּפיל ענַײמ ךיא לעװ רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ זַא ,רעכיז

 רַאה ןַײמ יו ,דעװַָאק ךַײא ןבענוצּפָא ףַא רָאנ ןוא ןכַאז סטייקידענעג רעַײא ןופ

 | | ,סָאבעלַאב ןוא

 ףֵא ןבעל גנַאֿפ וטסעוװ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ױזַא בוא ---
 ןטיַאה ךעלרע ןעמ ףרַאד ןרעטלע יד ךָאנ םורָאוװ ,דרע רעד ןופ טכיזעגנָא םעד

 | ,ןרעטלע יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,םיטַאבעלַאב יד

 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ ןוא ןייא

 ןופ טניוועג ןכַײר םעד ןוא לגנַארעג םענעביוהרעד םעד ןנעוװ טלייצרעד סָאװ

 רעטיר רעזדנוא טריטַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןּכַאז ערעדנַא ןוא ,םלעה טעטונירבמאמ

 .ןעמוקוצַײב טינ זיא םיא סָאװ

 ןעמ ןַא ןלַאפעגנַײא זיא ןָאשטנַאס ןוא ןגער ַא ןצירּפש ןעמונעג טָאה ורע

 ןָאד ראג .רעצלַאװ-טנַאװעג יד טימ לימ-רעסַאו רעד ןיא ןציש ךיז ןעק

 ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,קעזיוכ םעד בילוצ ןפרָאװעג ןייכמוא ַאזַא ייז ףַא טָאה טָאכיק

 ךיז ןבָאה ייז .ןײגנַײרַא טלָאװעג טשינ ןפיומושעב טָאה רע זַא ,טכַאמעג םיא

 סָאװ ,םעד ףַא טשינ ,נעוו רעדנַא ןַא ףַא ףױרַא ןענַײז ןוא סטכער ןעמונרַאפ םורעד

 ןעזרעד טָאכיק ןָאד טָאה םורַא לַײוװ ַא ןיא .ןטכענ ןעגנַאגעג ייז ןענַײז םיא טײמ

 ןעוועג טלָאװ יז יװ ,ךַאז עקיצנַאלג ַא םיא ַאב ּפָאק ןפַא ןוא ןטַײר ןשטנעמ ַא

 ךיז רע טָאה ,טקרעמעג םיױק ךַאז יד טָאה ןיילַא רע שטָאכ ןוא .ענעדלָאנ ַא

 :טנָאזעג םיא ןוא ןָאשטנַאס וצ טיירדעגמוא

 סָאװ ,טרָאװכירּפש ַאזַא ָאטשינ זיא סע ןַא ,ָאשטנַאס ,ךיז טכַאד רימ

 ןעמונעג ,ערעל עגולק ַא ןיא טרָאװכירּפש רעדעי םורָאװ ,סעמע ןַא ןַײז טשינ לָאז

 -בכירּפש סָאד רעדנוזַאב ,סעמכָאכ עלַא ןופ רעטומ יד ,ןיילַא גנורַאפרעד רעד ןופ |

 סע גָאז ךיא ."עטייווצ ַא ךיז טנפע ,ךיז טכַאמרַאפ ריט ןייא ּוװ, זַא ,טרָאװ

 ןופ ריט יד טכַאמעגוצ זדנוא רַאפ ?זַאמ סָאד טָאה ןטכענ בוא סָאװ םעד ןגעקַא

 -לַאו יד טימ טרַאנענּפָא זדנוא טָאה ןוא טכוזעג ןבָאה רימ סָאװ ,לגנַארעג םעד



 רעמ ןוא ןרעסעב ַא ,ןטייווצ ַא רַאפ ריט יד טיירב טציא זדנוא סע טנפע ,סרעצ
 ןַימ ןַײז סע טעװ ,ןפערטנַײרַא טשינ ריט רעד ןיא לעוו ךיא ביוא ןוא ,ןרעכיז
 -טנַאקַאב טינ ןַײמ ףַא ןפרַאװפיורא ןענעק טשינ יז לעװ ךיא ןוא דלוש ענענייא
 ףךיא .טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ףֵא טשינ ךיוא ןֹוא רעצלַאװ יד טימ טפַאש
 סָאװ רענייא ןגעקַא זדנוא טנַאּפש ,טינ ךימ רַאנ ךיא ביוא סעמכַאמ ,סע גָאז
 ריד יו ,ןריווושעג ךיא בָאה ףיורעד סָאװ ,םלעה סעסונירנמַאמ ּפָאק ןפַא טגָארט
 ,טנַאקַאב זיא

 ךיז ןוא טדער ריא סָאװ ןרעהנַײא רעסעב ךיז טייקידענעג רעַײא לָאז --
 טלָאװ ךיא םורָאװ --- ,טגָאזעג ַאשטנַאס טָאה -- טוט ריא סָאװ ןקוקוצ רעסעב
 -עצ ןקירעביא םוצ זדנוא ןְלֶאז סָאװ ,סרעצלַאװ עַײנ ןַײז ןלָאז סָאד ןלעוו טשינ
 ,ןגָאלשרעד ןעניז םעד ןוא ןצלַאװ

 -טנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- שטנעמ טימ ?ווַײט ףיונוצ טשימ וד ---
 ?רעצלַאװ טימ םלעה ןָא ךיז רעק סָאװ --- .טרעפ

 ענַײמ ףֵא רָאנ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טינרַאג םייוו ךיא ---
 טכָאװ ,ןעוועג טניווװועג רעירפ ןיב ךיא יו ליפ יױזַא ןדייר געמ ךיא ןעוו ,סענָאמענ
 -נַײא ןזומ לָאז טייקידענעג רעַײא זַא ,ןזַײװַאב ענױזַא ןבעגעג רעשפע ךַײא ךיא
 .טנָאז ריא סָאװ ןירעד ךַײא טרַאנ ריא זַא ,ןעז

 -- ?רעטעראפ רעקיטשינ ,נָאז ךיא סָאװ ןירעד ןרַאנ ךימ ךיא ןעק יו --
 זדנוא טַײר סָאװ ,רעטיר םעד טסעז וד ,רימ גָאז --- .טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה
 םענעדלָאג א ּפָאק ןפַא טנָארט ןוא דרעפ םעניורב-לעה ןטקעלפעג ַא הַא ןגעקטנַא
 | ?םלעה

 -- ,טרעפטנעענ אשטנַאס טָאה -- רעַײשעמ ךימ ןיב ןוא עז ךיא סָאװ ---
 טנַארט ןוא ,רענַײמ יוװ ַאזַא ,?זייא םעניורב ַא הַא שטנעמ ַא יו רעמ טשינ זיא
 .ךאז עקיצנַאלג ַא ּפָאק ןפַא

 = םלעה סעסונירבמאמ ,טסעז ֹוד סָאװ ,ךַאז עקיצנַאלג יד טָא זיא ---
 םיא טימ ךימ זָאל ןוא טַײז ַא ןָא ּפָא טערט וד --- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה
 וצ טשינ טַײצ ןייק יידעק ,ןדיירוצסיוא טרָאװ ןייא ןָא יװ ןעז וטסעוװ ,ןיילַא
 -עג ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,םלעה רעד ןוא ?גנַארעג םעד סיוא ךיא ריפ ,ןרילרַאֿפ
 | .רעניימ טבַײלב ,םיא וצ טרַאג

 ,טגָאזעג ַאשטנַאס טָאה -- ּפֶא טערט ךיא ןוא טנרָאװעג גטנעג ןיב ךיא ---
 טשינ ןוא ץריוועגלגנע ןַײז סע לָאז ,לָאמַאכָאנ ךַײא ךיא גָאז ,ַײװעלַאה רָאנ ---
 | | ,רעצלַאװ ןייק

 םשינ עלימא רעמ רימ טלָאז ריא ,רעדורב ,טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא --
 ...ךַײא רעווש ךיא םורָאװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- רעצלַאװ יד ןטכַאד
 .ןצלאוועצ עמָאשענ יד ךַײא ?עוװ ךיא םורָאװ ,טינרָאג ךַײא ךיא גָאז רעמ ןוא

 -עמ סעמע ןַא טימ לָאז רַאה ןַײז עריומ סיוא ןבילבעג פיטש זיא ָאשטנַאס
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 -ַאב ַא וצ טפרַאו ןעמ יו ,ןפרָאװענוצ םיא טָאה רע סָאװ ,עּוװוש יד ןַײז םעַײק
 ,םעל

 סָאװ ,רעטַײר םעד טימ ןוא דרעפ םעד טימ םלעה רעד זַא ,זיא עסַײמ יד
 ,םיווּושָיי ייווצ ןענַײז ןעועג :סָאװ טָא ןעוועג ןענַײז ,ןעזעג טָאה טָאכיק ןָאד
 טשינ ןוא קײטּפַא ןייק טשינ טאהעג טשינ טָאה רע זַא ,רעניילק אזַא רענייא
 רעד טנעלפ .טאהעג ָאי טָאה ,ןטשרע םעד ןבעל ,רעטייווצ רעד ןֹוא ,רערעש ןייק
 טָאה רעקנַארק ַא ןעוו ,ןרענעלק םעד ןענידַאב וֹועשִיי ןרעסערג םעד ןופ רערעש
 ןעמ רערעדנַא ןַא ןוא רעדָא רעד וצ ןגָאלש םיא לָאז ןעמ טקיטיינעג לָאמַא ךיז
 טריפענ טָאה ןוא ןזיהַא ןטירעג טציא ןזיא רערעש רעד ןוא ,ןריזַארּפָא םיא לָאז
 ןענעגער ןעמונעג טָאה ,;זַאמ ןַײז ףֵא יװ ױזַא ןוא .ןקעב םענעשעמ ַא ךיז טימ |

 רעַײנ א עדאװַא ןזיא סָאװ ,םוה ןַײז ןצעגנרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה רע ןוא
 ןעוועג זיא ןקעב רעד סעמכַאמ ןוא פאק ןפַא ןקעב םעד ןָאטעגנָא רע טָאה ,ןעוועג
 -ורב א הַא רע ןיא ןטירעג ,ליימ ַא רַאפ טצנַאלנעג רע טָאה ,טרעיישעגסיוא ןייר
 א טכאדעג םורעד ךיז טָאה ןטָאכיק ןָאד ןוא ,טגָאזעג טָאה ַאשטנַאס יו ,לזייא םענ
 סעמכאמ .םלעה םענעדלָאנ ַא טימ רעטיר ַא ןוא דרעפ רעניורב-לעה רעטקעלפעג
 -רעטיר ענעגושעמ ענַײז ןיא טסַאפעגנַײא דלַאב ךיז טָאה ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ץלַא
 ןיא רעטיר רענדיב רעד ןעזעג טָאה רע זַא ןוא .ןעקנַאדעג עטיירדעצ ןוא סעסַײמ
 רָאנ ,טריפרַאפ טשינ סענַײמ ןוא סענַײט םוש ןייק םיא טימ רע טָאה ,טנָאנ ןיוש
 ןקָאלפ ץיּפש םעד טימ ןוא עטנַאניסָאר ןַײז טימ םיא ףַא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ךַײלג
 רָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ךָאד .ךרוד ןֹוא ךרוד הַא ןרעכעלוצכרוד םיא טיירג
 .;ןָאטעג גָאז א ,ףַאלעג ןקיטעּפמיא ןַײז ןטלַאהעגנַײא טינ שטָאכ ,רע טָאה ,טנַאנ

 ןליוו ןטוג טימ ּפִא רימ ביג טינ זַא ,שעפענ רענעגנַאפעג ,ךיד קידייטרַאפ ---
 .טכער ןלופ ןטימ טמוק רימ סָאװ סָאד

 -עג םעד ןעזרעד טכַאדעגמוא ןוא טכירעגמוא ױזַא טָאה סָאו ,רערעש רעד
 -סיוא ױזַא יו טָאהעג טשינ עריירב רעדנַא ןייק טָאה ,םיא ףַא ןפיולנָא טסנעּפש
 רעדייא ךָאנ ןוא .?זייא םענופ ןפרַאװּפָארַא ךיז רָאנ יו ,זיּפש רעד ןופ ךיז ןטיהוצ

 שריה א יו רעדניוושעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,טרירעננָא דרע יד טָאה רע |
 ןקעב םעד .טגָאיעגנָא טשינ םיא טְלָאװ טניוו רעד זַא ,לָאט ןרעביא ןפיול ןעמונעג
 ןעוועג ןדירפוצ טימרעד זיא טָאכיק ןָאד ןוא דרע רעד הַא טזָאלענרעביא רע טָאה
 טָאה ןוא קיטכיזרָאפ טלדנאהעג טָאה רענידנצענ רעד זַא ,טכַארטעג ךיז טָאה ןוא
 טעשזירג רע :;ןָא םיא ןגָאי רעגעי יד זַא ,טעז רע ןעוו ,טוט רעביב רעד יװ ןָאטעג
 ןַײז ךָאנ זַא ,רע טסייוו טקניטסניא םעד טימ לייוו ,קע םעד ןייצ יד טימ ּפֶא ךיז
 .ךיז ןעמ טגָאי קע

 -עג םיא טָאה ָאשטנַאס ןוא םלעה םעד ןבייהפיוא ןָאשטנַאפ ןלוטַאב טָאה רע
 :טגָאזעג ןוא טנעה יד ןיא ןעמונ

 יו קיטשרעבליז ןצנַאג ַא ןטסָאק עדַאװַא זומ רע ,ןקעב רעליווװו א ןבעל'כ ---
 | .עטורּפ ןייא
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 ּפָאק ןפַא םיא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןוא ןקעב םעד רַאה ןַײז טגנַאלרעד טָאה רע

 גנוסַאפנַײא ןַײז ּוװ טכוזעג ןוא ןטַײז עלַא ןופ טּפַאטעגמורַא םיא טָאה ןוא ןָאטעגנָא

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןענופעג טשינ יז טָאה רע זַא ןוא .זיא

 טרעמַאהעגסױא טשרעוצ ןעמ טָאה סָאמ ןַײז ףֵא סָאװ ,רענידנצעגנ רעד ---

 רעגרע רַאנ ,ּפָאק ןסיורג ענװָאדלַאװנ ַא ןבָאה טזומעג טָאה ,םלעה ןטמירַאב םעד

 ,טפלעה יד טלעפ םיא סָאװ זיא ץלַא יו

 ךיז רע טָאה ,םלעה ןקעב םעד ןָא טפור רע זַא ָאשטנַאס טָאה טרעהרעד ---

 סרַאה ןַײז ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה דלַאב רָאנ ,ןכַאל ןופ ןטלאהנייא טנעקעג טשינ

 ,ןטימניא טקַאהענּפָא טָאה ןוא סעַאק

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ָאשטנַאס ,וטסכַאל סָאװ ןופ ---

 רַאפ סָאװ רָאפ רימ לעטש ךיא לַײװ --- טרעפטנעעג רע טָאה -- ךַאל ךיא --

 םָאװ ,לצימ םעד ןופ סָאבעלַאב רעשירענידנצעג רעד טַאהעג טָאה סע ּפָאק ןסיורג ַא

 .רָאה ַא ןלעפ לָאז סע ,ןקעב רעשירערעש ַא סיוא טעז

 -ייכ רעטמירַאב רעד טָא ?ָאשטנַאס ,רָאפ רימ לעטש ךיא סָאװ טסייוו וד ---

 טוומעג ,לַאפֹוצ םענעטלעז ַא סעּפע בילוצ טָאה ,םלעה רעטפעשיקרַאפ רעד ,ץעפ

 ,טרעוו ןַײז ןצַאש וצ יװ טסּוװעג טשינ טָאה סָאװ םענױזַא םענייא ֹוצ ןלַאפנַײרַא

 ןצלָאמשעצ טפלעה ןייא עדַאװַא רע טָאה ,רענעדליג ַא זיא רע ןעזעג טָאה רע זַא ןוא

 ,עלייק יד טָא טכַאמענ רע טָאה טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ןוא טלענ וצ טכַאמעג ןוא

 ליוו רע סָאװ ןַײז ךיז רע לָאז רָאנ .טסגָאז וד יוװ ,ןקעב-רערעש ַא סיוא טעז סָאװ

 ןיוש םיא לע ךיא ,?גיג ןַײז קיטכיוו טשינ זיא ,םיא ןעק ךיא סָאװ ,רימ רַאפ ,ךיז

 ,רימש א ןַארועב זיא סע ּוװ טרָא ןַא ףֵא ןעמוק ןלעוו רימ רָאנ יוװ ןכַאמטכערוצ

 רעֶד םיא וצ ןעמוק טשינ עליפַא לָאז סע ןוא ןגַײטשרעביא טינ לָאז םיא זַא ױזַא ןוא

 יד ןופ םָאנ םעד רַאפ טכַאמעג טָאה ןעיירעדימש יד ןופ טָאנ רעד סָאװ ,םלעה

 טרָאפ זיא סעּפע םורָאװ ,ןעק ךיא יװ ןגָארט םיא ךיא לעװ ל?ַײוװרעד ןוא .ןטכַאלש

 .ןייטש ַא ןופ םיא טימ ןקידייטרַאפ וצ ךיז ןצונ רע טעוװ סלַאפנלַא .טינרָאנ יוװ רעמ

 -נַאס טָאה -- רעדיילש ַא טימ ןפרַאװ טשינ ןייטש םעד טעװ ןעמ ביוא ---

 טָאה ןעמ ןעוו ,ןעײמרַא ייוצ יד טימ טכַאלש רעד סייעב יװ --- טנַאזעג אשט

 -עג םעד טימ שַאלּפ יד ןכָארבעצ ןוא טמעלייצענרעביא .ןייצ יד טייקידענעג רעַײא

 .טנקיימענסיוא םירעדעג יד םיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,קנַארטעג ןטשטנעב

 -עגנָא קנַארטעג םעד בָאה ךיא סָאװ ןופרעד טרַאצַאב קרַאטש טינ ןיב ךיא ---

 ךיא זַא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ךָאד טסייוו וד םורָאװ ,ןריזוו

 .ּפָאק ןיא רימ ַאב טּפעצער םעד בָאה

 ךיא עליפַא רָאנ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאפ טָאה --- ךיוא םיא בָאה ךיא ---

 לָאז ךיא ,ןבעל לעװ ךיא גנַאל ױזַא ןכוזראפ טשינ םיא ךיא לעוװ ,ןכַאמ םיא לָאז

 ַאֹוַא ןיא ןלעטש טינ ךיז רעמ ןכער ךיא זַא ,טַארפיב .טרָא ןפַא ךימ קע ךיא ןסיוו

 ענַײמ עלַא טימ ןטיהוצסיוא ךימ ןכער ךיא םורָאװ .ןפרַאדַאב םיא לָאז ךיא זַא ענַאל

 -צעהעג לָאמַאכָאנ ןופ .ןדניורַאפ ןצימע ןוא טקידנּוװרַאפ ןרעוו ןופ םישוכ ףניפ
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 ןעמ ןעק ןקילגמוא ןימ םעד ןופ םורָאװ ,טינ ךיא דער ,ערדלָאק רעד ףא ןרעו טעק
 טימ ןבייה רָאנ ,ןפלעה טינרָאג ךיז ןעמ ןעק ,ןעמוק ייז זַא ןוא ,ןטיהסיוא טינ ךיז
 ןיחווו ןפרַאוװ ןזָאל ךיז ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ,םעטָא םעד ןטלַאהנַײא ,ןעלסקַא יד
 ,ןליוו ערדלָאק יד ןוא לזַאמ סָאד

 רע ןעוו ,טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- ַאשטנַאס ,טסירק רעטכעלש ַא טזיב ---
 סָאװ ,עלווא ןַא טשינ טסעגרַאפ וד סָאװ טימרעד -- טרעהעג םיא ןופ סָאד טָאה
 -ייא ןופ עוועט רעד ןיא זַא ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ .ןָאטעג לָאמנייא ריד טָאה ןעמ
 ןכלעוו ףַא ,ןטײקשירַאנ ןופ עזעוו ןייק ךיז ןכַאמ וצ טשינ זיא רעצרעה ענַײּפ עלעד
 ,טרעכעלעג ּפָאק ןכלעוו ,ןכָארבעצ ריד ןעמ טָאה ּפיר עכלעוו ,ןופרעד וטסקניה סופ
 -עג וו ךַאז יד ןלײשּפָא טסעוו וד זַא םורָאװ ?סַאּפש םענעי טינ טסעגרַאפ וד סָאװ
 -רַאפ-טַײצ ןימ ַאזַא ,סַאּפש ַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא יז זַא ,ןעז וטסעוו ,קירעה
 לָאמַארעדיװ ןיוש ךיא טלָאװ ,שרעדנַא ןענַאטשרַאפ סָאד טלָאװ ךיא ןעוו ןוא ,בַײרט
 -עג סעזעה רעמ ךַאס א ריד רַאפ עמָאקענ ןַײמ טימ טלָאװ ךיא ןוא טרָאד ןעוועג
 טבעל יז ןעוו סָאװ ,ענעלעה רעטעװנַאגעגסױרַא רעד בילוצ ןכירג יד יו טכַארב
 טלָאװ יז זַא ,רעכיז ןַײז וטסנעמ ,טלָאמעד טבעל אעניצלוד ןַײמ ןעוו רעדָא רעטציא
 ייברעד ןוא --- .ןעמוקַאב טָאה יז יו ,טַײהנייש אזַא רַאפ םעש םעד טַאהעג טשינ
 .סנקלָאװ יד וצ טקישעגקעװַא ץפיז םעד ןוא ןָאטעג ץפיז ַא רע טָאה

 :טנָאזעג ַאשטנַאס טָאה ףיורעד

 ,סַאּפש ַא ןַײז ןיוש סָאד געמ ,עטסנרע ןייק ןַײז טינ ןעק עמָאקעג יד ביוא ---
 ,ןעוועג זיא סָאד סַאּפש ןימ ַא רַאפ סָאװ ןוא טסנרע ןימ ַא רַאפ סָאװ סייוו ךיא רָאנ
 טקנוּפ ,סױרַא טשינ ּפָאק םענופ לָאמנייק סָאד טעװ רימ זַא ,ךיוא סייוו ךיא ןוא
 ,טייז ַא ףַא ץלא סָאד רָאנ .ןעמענסיורא טשינ ןקור םענופ רימ סָאד טעװ ןעמ יו

 םעניורב-לעה ןטקעלפענ םעד טימס רימ ןעוט סָאװ ,טייקידענעג רעַײא ,רימ טגאז

 םענדיב םעד ןופ ןבילברַאפ זיא סָאוװ ,לזייא רעניורב א יו סיוא טעז סָאו ,דרעפ

 יד טָאה רע קילדעוו ןוא ,טצריטשעג םיא טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןיטרַאמ
 -וקירוצ ןופ טינ רע טכַארט ,נעװ ןטַײװ ןיא טזָאלעג ךיז ןוא טביוטשעגנַײא סיפ

 ,רעניורב-לעה רעד ,רעליֹווו ץנַאנ ַא ןבעל'כ זיא רע ןוא .ןעמ

 ןבױרַאב וצ -- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- געהיונ טשינ ךימ ןיב ךיא --

 -וצוצ טינ ךיוא סע ךיז טריפ רעטיר ןשיווצ ןוא ,ךעיײצַאנעמ ןיב ךיא סָאװ יד

 טפערט סע ןדַײס ,סופוצ ןיינ ןזָאל ייז ןוא דרעפ ערעייז עטניזַאב יד ַאב ןעמענ

 -רעד סע ןיא ,לַאפ םעד ןיא ןוא טכַאלש רעד ןיא ךדרעפ ןַײז טרילרַאפ רעניז רעד

 ,רעביא .םורעד זָאל .עמָאכלימ רעכעלצעזעג ַא ןיא יפ סָאד ןעמעגוצוצ יו ,טביול

 ןוא ,ןַײז לָאז סָאד טסליוװ וד סָאװ רעדָא ?זייא סָאד רעדָא דרעפ סָאד ,ָאשטנַאס

 -וק רע טעװ ,ןענַאדנופ ןנױצענּפָא ןבָאה רימ ןעז טעוװ ןופרעד סָאבעלַאב רעד זא

 ,םעד ךָאנ ןעמ

 קרַאטש יװ --- טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- סעמע םעד טסייוו טָאג --

 ףֵא םיא ןטַײבסױא סנטסקינייו רעדָא ,רימ רַאֿפ ןעמענ ןלעוװו םיא טלָאוװ ךיא
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 ןַא טימ ןענַײז ןצעזעגירעטיר יד .ןלעפעג טינרָאג ןיוש רימ זיא סָאװ ,םענַײמ

 ןטַײבמוא ןענעק וצ ףַא ןעיצסיוא טינ ייז ןעק ןעמ בוא ןוא לָאמש רעייז ןסעמע

 ןטַײבמוא שטָאכ ןעמ ןעק יצ ןסיוו ןלעװ ךיא טלָאװ ,ןטייווצ א ףַא ?זייא .ןייא

 ,ךעלקעז-יורטש יד

 --- .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רעכיז ױזַא טינ ךיא ןיב ןַײרעד ---=

 יא ,ךיא גָאז ,וטסגעמ ,ןעיניא םעד טימ טפַאשטנַאקַאב רערעסעב ַא ןזיב רָאנ

 .ייז ןיא טקיטיינעג קרַאטש טזיב וד ביוא ,ןטַײבמוא ייז ,קעפָאס ןופ לַאפ ןקיטציא

 סָאד ןעוו זַא -- ,טרעפנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טקיטיינעג קרַאטש ױזַא ---

 -ַאב טשינ גנַאל ןיוש ייז ךיא טלָאװ ,ןגעוו שעפענ םענענייא ןַײמ רַאפ ןַײז לָאז

 ,שינעביולרעד רעד טימ ןרָאװעג טכירעגפיוא יא רע יװ דלַאב ןוא --- .טפרַאד

 טנזױט לזייא ןַײז ןבעגענוצ טָאה סָאװ ,"רעמָאנ ףעליכ, םעד טכַאמעג רע טָאה

 .רענעש רעגניפ עכעלטע ףַא טכַאמעגנ םיא טָאה ןוא ןענייכ

 ןופ םִיַאריש יד טימ טקיטימעג ייז ןבָאה ,טקידנערַאפ טָאה ָאשטנַאס רָאנ יו

 םעד ןופ ןדָאלעגּפָא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,קיטימ ןסעמע םעד ,ןטשרע םעד

 ןענַײז רעצלַאװ יד ּוװ ,לכַײט םעד ןופ רעסַאװ ןעקנורטעג ןבָאה ןוא ?זײא-טסַאל

 -רַאֿפ ױזַא .ןעז טשינ ייז ןלָאז ייז זַא ,ױזַא סע ייז ןבָאה ןָאטעג רָאנ .ןענַאטשעג

 טַאהעג ייז ףַא ןבָאה ייז סָאװ ,עריומ רעד רַאפ ןעוועג ייז ַאב ייז ןענַײז טסַאה

 -םיוא ךיז ייז ןבָאה ,רעיורט םעד ךיוא ןוא סעַאק םעד ןסירעגרעביא .ןפרָאװעגנָא

 רעטיר-רעדנַאװ יד ַאב סעמכַאמ) גנוטכיר רעטמיטשַאב ַא ןָא ןןוא ןטַײר טצעזעג

 טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,(גנוטכיר רעטמיטשַאב ַא ןיא ןזָאפ וצ ךיז טינ ךיז טריפ

 ךיז ךַאנ טריפעג טָאה רע ןוא ןעוועג זיא ןליו סעטנַאניסָאר ּוװ ןיהַא ןענַאּפש

 -גַאנעגכָאנ סידנעטש םיא ןיא סָאװ ,?זייא םענופ ןוא רעטַײר ןַײז ןופ ןליוו םעד

 -יװ ייז ןענַײז ,ףיורעד טקוקעג טשינ .טפַאשרעװַאכ ןיא ןוא טפַאשַײרט ןיא ןעג

 םוש ןָא טָארַאב סטָאג ףַא ןטירעג םיא רעביא ןענַײז ןוא ךַאילש ןפַא ףױרַא רעד

 ,ליצ

 :ןפורעגנָא ךיז ָאשטנַאס טָאה ,ןטירעג יוזא ןענַײז ייז יו

 ךַײא טימ שינעביולרעד יד ןבעג טייקידענעג רעַײא רימ טעװ ,רַאה ןַײמ ---

 לָאז ךיא טנָאזרַאפ ברַאה רימ טָאה ריא יו םעדכָאנ םורָאװ ?ןסעומש וצ ?סיבַא

 ,ךַאז ןייא רָאנ ,ךיוב ןיא רימ ַאב ןרָאװעג טליופרַאפ ןכַאז עקינייא רימ ןענַײז ,ןגַײװש

 .ןרעוו עילַאק טשינ לי ,גנוצ רעד ףֵא טציא רימ טניל סָאװ

 ,ץרוק ךיז טלַאה רָאנ --- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ךַאז יד סורַא דער --

 ,םַאט ןייק טשינ ןבָאה דייר עגנַאֿפ סעמכַאמ

 עכעלטע ןיוש זַא -- טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- רַאה ןַײמ ,גאז ךיא ---

 יד ןכוז ןייגמוא ןופ טָאה ןעמ סניוועג ןוא ןצונ קינייװ יו טכַארט ךיא יוװ געט

 -רייש ןוא רעטרע עטסיוװ יד רעביא ייז טכוז טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןעלגנַארעג

 ןטסשילַאקיזיר םעד סיוא טריפ ןעמ ןוא ךעיײצַאנעמ זיא ןעמ עליפַא ּוװ -ןגעוו

 -רעד םיא ןופ ךיז לָאז סע רעװ ןוא ןעז םיא לָאז .סע רעוװ ַאטשינ זיא ,לגנַארעג

--- 116 -- 



 רעד ןדָאש םוצ ןוא טייקנסעגרַאפ רעקיבייא ןיא ןבַײלברַאפ זומ רע ןוא ןסיוו

 ךיז טכַאד רימ .טרעוװ םענעגייא ןַײז ןופ ןוא טייקידענעג רעַײא ןופ ענָאװַאק
 (שרעדנא ךיז טכַאד טייקידענעג רעַײא ןדַײס) ןעוועג טלָאװ רעסעב זַא ,םורער

 טריפ סָאװ ,טשריפ ןסיורג א רעדָא רעסייק ַא ַאב טסניד ףַא ןלעטש ךיז ןלָאז רימ

 -ענייא רעַײא ןזַײװסױרַא ריא ןיא לָאז טייקידענעג רעַײא ןוא ,עמָאכלימ ַא ץינרע

 סָאװ ,רַאה רעד זַא ןוא ,לכייס ןרעסערג ךָאנ ןוא ערּוװג עסיורג רעַײא ,טומ םענ

 -ייא ןדעי ןענױלַאב ןזומ זדנוא רע טעװ ,ןעזרעד סָאד טעוװ ,ןעניד רימ ןלעוו םיא

 לָאז סע רעװו ןלעפ טשינ ךיוא ןיוש טעוװ טרָאד ןוא ,ךָאנ טרעוו ןַײז ךָאנ םענ

 .ןעקנעדעג ןקיבייא ףֵא ןבַײרשרַאפ טייקידענעג רעַײא ןופ םיסיײמ עשידלעה יד

 -ןֹפֶאֹו רעד ןופ ןצינערג יד רעסיוא סעמכַאמ ,טינ ךיא דער םיסַײמ ענַײמ ןגעוו

 -רעטיר םעניא ביוא ןַא ,ךיא געמ ןנָאז שטָאכ .סױרַא טשינ ייז ןפרַאד ַײרענערט

 -שירלעה ענַײמ זַא ,טינ ךיא טלַאה ,ןטייקשידלעה ןבַײרשרַאפ וצ ךיז טריפ םוט

 ,סערוש יד ןשיוװצ ןבַיײלברַאפ ןפרַאד ןטייק

 -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,טכערעגמוא טשינ טזיב ---
 יו טלעוו רעד רעביא ןייגמוא ןעמ זומ ,עגיירדַאמ רעד וצ טמוק ןעמ רעדייא רָאנ

 -גנַארעג עכעלטע סיוא טריפ ןעמ יוװ םעדכָאנ יידעק ,לגנַארעג ןכוז ,ווּורּפ ַא ףֵא

 ןיא טמוק ןעמ ןעוו זַא ,ןרעו טמירַאב ױזַא ןוא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב ןעמ לָאז ,ןעל

 טימ טמירַאב ,רעטיר רעטנַאקַאב ַא ןַײז ןיוש ןעמ לָאז ,ךרַאנָאמ ַא סעּפע וצ ףיוה

 ןעמוקנַײרַא ןעז םיא ןלעװ ןעננוי יד רָאנ יוװ זַא ,טמירַאב ױזַא .ןטייקשידלעה

 ןוא ןעלננירמורַא ןוא ןפיולכָאנ םיא ייז ןלָאז ,ןַײרַא טָאטש ןיא רעיוט ןכרוד

 גנַאלש רעד טימ רעדָא "ןוז רעד טימ רעטיר רעד זיא סָאד , :ןעַײרשסיױװא

 עסיורגנ ענַײז ךרוד רע טריפ םיא רעטנוא סָאװ ןכייצ ןימ רעדנַא ןַא טימ רעדָא

 -ולרעטסיוא ןַא ןיא טָאה סָאװו ,ןנָאז ייז ןלָאז ,רעד זיא סָאד .ןטייקשידלעה

 רעסיורג ןייז טימ ָאנורבאקַארב זיר ןכעלקערש םעד ןעמוקענַײב טכַאלש רעש

 ,ףעשיק םעד ןָאטענּפָא עיסרעּפ ןופ קולעמַאמ ןסיורג םענופ טָאה סָאװ ,ערוווג

 לָאז ?ליומ וצ ליומ ןופ ןוא ."רָאי טרעדנוה ןיינ טַאמיק ןגילעג םיא ףא זיא סָאװ

 טַײל ערעדנא יד ןוא ןעגנוי יד ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ,םיסַײמ ענַײז ןעיײרשפיוא ןעמ

 ןלעטשקעװַא ךיז ךַײרניניק םענעי ןופ ניניק רעד לָאז ,טיירפענּפָא ןבָאה ךיז ןלעוו

 םעד ןעזרעד טעוװ רע רָאנ יװ ןוא ,ץַאלַאּפ ןכעלגיניק ןַײז ןופ רעטצנעפ יד ַאכ

 ףַא טפירשפיוא רעד טיול רעדָא ברעה ןַײז טיול ןענעקרעד םיא טעװ ןוא רעטיר

 פםיוו עלַא !רעטיר ,ריא ,ייח :ןָאט ףור ַא ןזומ ,קידנליוו טשינ רע לָאז ,דליש ןַײז

 -יר םענופ םולב רעד ןנעקַא סױרַא טמוק ףיוה ןיא רימ אב ןענַארַאפ טנַײז ריא

 ןייֿלַא רע ןוא ןעמוקסיורַא עֶלַא ןלעוו לעפַאב ןַײז ףֵא ?!רעהַא טייג סאו ,םוטרעט

 ןבעג ןוא ןעמענמורַא ףַײטש םיא טעװ ןוא ּפערט יד ןטימ ןזיב .ןיינּפָארַא טעוװ

 -נַײרַא טנַאה רעד ַאב םיא רע טעוװ ךָאנרעד ןוא ,םינָאּפ ןיא שוק ַא טימ םעלָאש

 טימ ןפערט יֹז טעװ רעטיר רעד ּוװ ,ןניניק רעד בייוו ןַײז ןופ לַאז םעניא ןריפ

 ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא עדַאװַא זיא סָאװ ,רעטכָאט ריא ,ןסעצנירּפ רעד
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 לייט רעטסערג רעד רעביא ןעניפעג וצ רעווש זיא סָאװ ,ןעיורפננוי עטסקיטכערּפ

 | ,דרע רעטקעדטנַא רעד ןופ

 -יר םעד הַא ןגיױא עריא ןעור ןזָאל ,זיא רענייטש רעד יװ ,יז לָאז ךָאנרעד,|

 יו ךעלטעג רעמ ןעזסױא לָאז ןטייוצ םעד רענייא ןוא ,ריא ףַא רע ןוא רעט

 -רַאפ ןַײז עדייב ןיוש ןלָאז ,ןעשעג זיא סָאד יװ טינ טסייװ ןעמ ,ןוא .ךעלשטנעמ
 רַאצ סיורג טימ ןוא ץענ-עביל רעטעטנַאלּפרַאפ רעד ןיא ןטכָאלּפרַאפ ןוא טּפאכ

 ערעייז ןקעלּפטנַא וצ יז ןוא ןדייר וצ יו טשינ ןסייוו ייז סָאװ ,רעצרעה יד ןיא

 -ייכ ַא ןיא ךיז וצ ןריפ עמַאטסימ םיא ןעמ טעוװ טרָאד ןופ .ןליפעג ןוא ןטסגנַא

 ןעמ ןוא רעצנַאּפ םעד ךיז ןופ ןעמענּפָארַא טעװ רע ּוװ ,ןטצוּפרַאפ ךַײר ַא ,רעד

 ןזעװעג זיא רע ביוא ןוא .ןקעדוצוצ ךיז עקעד עטיור ענייפ א ןעגנערב םיא טעוו

 .טעסרַאפ ןיא רענעש ךָאנ ןוא ןייש ךיוא רע ןיא ,רעצנַאּפ םעניא ןייש

 -יק רעד ןוא גיניק םעד טימ ערעשטעוו ןסע רע טעוװ ,ןרעוו טכַאנ טעוװ סע;

 ןעמענּפָארַא טשינ ןניױא יד ריא ןופ טעו רע ןוא ןסעצנירּפ רעד טימ ןוא ןנינ

 יוִזַא ךיוא ,ענעגייא סָאד יז ןוא עקידנצױמורַא יד ןופ עוויינניב ריא ףא ןקוק ןוא

 ךיז טעװ ןעמ .יורפננוי עגולק ַא רעייז יז ןיא ,טגנָאזעג יוװ ,םורָאװ ,עשטענולק

 -עימ א ןעמוקנַײרַא ,ריטדלַאז רעד ךרוד ,טכירעגמוא טעװ ,שיט םענופ ןבייהפיוא

 טימ ,קילרַאק םעד רעטניה ןזיר ייווצ ןשיווצ עמַאד רענייש ַא טימ ,קילרַאק רעס
 טעװ סע רעװ ןוא ,ןטנרעלעג ןטלַא רָאנ ַא ןופ טכַארטעגוצ שינעטער ןסיוועג ַא

 רעד טעװ דלַאב .טלעוו רעד ןיא רעטיר רעטסעב רעד ןַײז טעװ רעד ןןפערט

 .,,ןווורּפ לָאז ,לַאז ןיא ןַארַאפ ןיא סע רָאנ רעוו ,רענייא רעדעי זַא ,ןלעפַאב גיניק

 -מירַאב ךָאנ ןרעו טעװ רע ןוא ,ןפערט טשינ טעוװ טסַאג םעד ץוכַא רענייק ןוא

 ,טנױלַאב ךיױא ןֹוא ןדירפוצ קרַאטש ןַײז ןופרעד טעװ ןסעצנירּפ יד ןוא רעט

 | .טדנעוועג ךיוה ױזַא ןעקנַאדעג עריא טָאה יז סָאװ
 .ןיא רע סָאװ רעדָא ,טשריפ רעד רעדָא גיניק רעד סָאװ ךיוא זיא טונ ןוא,

 ןוא ,רע יו ןקיטכעמ ַאזַא ןטייווצ ַא טימ עמַאבלימ עטרעטיברַאפ רעייז ַא טריפ

 ןטלַאהעגּפיױא ךיז טָאה רע יו געט עכעלטע ךָאנ) םיא ַאב טעב טסַאג-רעטיר רעד
 טעוו גיניק רעד .עמַאכלימ רעד ןיא ןעניד ןייג וצ שינעבילרעד ַא (ףיוה םעניא

 טעװ רעטיר רעד ןוא ןגינעגרַאפ ןטסערנ םעד טימ שינעבױלרעד יד ןבעג םיא
 ןיוש ןוא .םיא טימ טוט רע סָאװ ,דָאנענ םעד רַאפ טנעה יד ןשוק ךעלפעה םיא

 -ַארג יד ךרוד ,ןסעצנירּפ רעד עמַאד ןַײז טימ ןענענעזעג ךיז רע טעװ טכַאנ יד

 רע ןוא ,טּפַאלש יז ּוװ רעדייכ סָאד סױרַא טמוק סע ןיהּוװ ,ןטרָאג ַא ןופ סעט
 טסּוװעג טָאה סע ןוא ,ריא טימ טדערעג לָאמ ךַאס ַא סעטַארג יד ךרוד ןיוש טָאה

 וצ טָאה ןסעצנירּפ יד סָאוו ,יורפננוי ַא ַײברעד טלטימרַאפ טָאה סע ןוא ןופרעד

 ןעננערב טעװ יורפגנוי יד ,ןשעלַאכ טעװ יז ,ןצפיז טעװ רע: .יורטוצ סיורנ ריא

 -רַאפ וצ יידעק ןוא ,ןיוש טגנָאט סע סָאװ טסגנַא סיורג ןבָאה טעװ .יז ,רעסַאוװ

 .ןסיוורעד ןופרעד ךיז לָאז ןעמ טינ יז ?יװ ,עטנרַאה ריא ןופ דעװַאק םעד ןטיה

 "רעד יז טעװ סעטַארג יד ךרוד ןוא ךיז וצ ןעמוק ןסעצנירּפ יד טעװו ףָאס םוצ
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 ןוא ?לָאמ טױט ןשוק ייז טעװ רע ןוא טנעה עסייוו עריא רעטיר םעד ןעגנַאל

 םעוװ ןדייב ןשיוװצ .ןרערט טימ ןשַאװַאב ייז טעו ןוא לָאמ טנזיוט לָאמַאבָאצ

 םטוג ַײס ןריסַאּפ טעװ ייז טימ סָאװ ןבעג ןסיוו וצ ךיז ןלָאז ייז טכַאמענּפָא ןרעוו

 "ייו ךעלנעמ יו ךיז לָאז רע ןטעב םיא טעװ ןסעצנירּפ יד ןוא סטכעלש ַײס ןוא

 .םעּוווש ךַאס ַא טימ ןרעוושוצ ריא טעװ ןוא ןגָאזװצ ריא טעוװ רע .ןעמַאז רעקינ

 דענג סיורג ַאזַא טימ ןענעגעזעג ךיז טעװ ןוא טנעה יד ןשוק רעדיוו ריא טעוװ רע |

 .ןייגסיוא םיא טעװ עמָאשענ יד שעמַאמ ןַא ,ליפ

 רעגעלעג ןפַא ךיז טפרַאװ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא רע טייג ןטרָאד ןופ,

 ףיוא טייטש רע .גנודייש רעד ןופ ייװ םעד סעמכַאמ ןפָאלשנַײא טינ ןעק ןוא

 -נירּפ רעד טימ ןוא ןגיניק רעד ןוא גיניק םעד טימ ןענעגעזעג ךיז טייג ,גָאטרַאפ

 . -נירּפ יד זַא ,םיא ייז ןגָאז ,ןדייב טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ .ןסעצ

 .רעטיר רעד  .טסעג ןייק ןעמענפיוא טשינ ןעק ןוא טוג טשינ ךיז טליפ ןסעצ

 םיא ךיז טלַאּפש ץרַאה סָאד ,ּפָא טרָאפ רע סָאװ רַאצ ןופ זיא סָאד זַא ,ךיז טכַארט

 יד .ןיא רע טרַאצַאב יװ ןזַײװּוצסױרַא טשינ ןייא ךיז טלַאה רע סָאװ םיוק ןוא

 ריא ֹוצ םייג יז ,ןעזוצ ץלַא זומ יז ,ַײברעד טייטש ןרעלטימרַאפ --- יורפננוי

 ןוא ןגיױא יד ןיא ןרערט טימ יז טננעגַאב יז ןוא ןבענוצרעביא סָאד ריא ,עטנרַאה

 רעוװ טינ טסייוו יז סָאװ סָאד זיא ןטסגנַא עטסערג עריא ןופ ענייא זַא ,ריא טנָאז

 ייֵזרַאפ יורפננוי יד .טינ רעדָא םַאטש ןכעלניניק ןופ רע זיא יצ ןוא זיא רעטיר ריא

 -שידלעה ןוא טייקנַײפ ,טייקכעלפעה ?יפ ױזַא ךעלנעמ טשינ זיא סע זַא ,ריא טרעכ

 רעכעלניניק ַא ןַײז טינ לָאז רע ןעוו ,רעריא יו רעטיר אזַא ַאב ןייטשנַײא ןלָאז טייק

 .ךיז ?יוו יז .טימרעד .ךיז טסיירט ןסעצנירּפ עטרַאצַאב יד .ןױשרַאּפ רעמענרָאפ ןוא

 םורַא געט ייווצ ןיא ןוא ,ןרעטלע עריא רַאפ ןבענוצסיוא טינ ךיז יידעק ,ןטסיירט

 .טנַאקַאב ץלַא סָאד טרעוו

 -עמ זיא רע ,דלעפטכַאלש ןפַא ךיז טנַאלש רע קעװַא ךיז זיא רעטיר רעד

 ךַאס ַא ּפִא טלַאה ןוא טעטש ךַאס ַא טניוועג רע ,עניוס סניניק םעד ךעיײצַאנ

 . יז טגעלפ רע ּוװ טרָאד עמַאד ןַײז טעז ,ףיוה ןיא קירוצ טמוק רע .סעניוכצינ

 רַאפ ןיול סלַא בַײוװ ַא רַאפ רעטָאפ ריא ַאב ןטעב יז לָאז רע ּפִא ןדייר ייז ,ןעז

 םשינ טסייװ רע סעמכַאמ ,ןבעג טשינ םיא יז ליװ גיניק רעד .םיא ןעניד ןַײז

 רעדנַא ןַא הַא רעדָא עטעװנַאנעגסױרַא ןַא ,ןעמעלַא םעד ץָארט .זיא רע רעװ

 סע טלַאה גיניק רעד זַא ,זיא ףָאס רעד ןוא בַײװ ןַײז ןסעצנירּפ יד טרעוו ,ןפיוא

 ןופ ןוז רעד זיא רעטיר רעד זַא ,ךיז טסיוורעד רע סעמכַאמ- ,קילנ סיורג ַא רַאפ

 ,ךיז טכַאד ,אזַא סָאװ ,ךַײרגיניק ַא רַאפ סָאװ סייוו רעוו ןופ גיניק ןקיטכעמ א

 טנשרַאי ןסעצנירּפ יד ,טברַאטש רעטָאפ רעד .ָאטשינ עּפַאמ רעד ףַא רָאנ ךיא

 טימ טוט רע סָאװ דָאנעג רעד טמוק ָאד .גיניק טבַײלב רעטיר רעד ,ץרוק ,םיא

 ןביוה םעד וצ ןכיירג ןפלָאהעג םוא ןבָאה סָאװ יד עלַא טימ ןוא רעגערטנּפָאװ ןַײז

 סנסעצנירּפ רעד ןופ רענייא טימ רעגערטנּפָאװ ןַײז ענעסַאכ טכַאמ רע :דנַאטש
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 ןיא יז ןוא ,עביל ןַײז טרעלקעמעג םיא טָאה סָאװ רעד טימ עמַאטסימ ,ןעיורפגנוי
 ,סעקוד ןטלעטשענכיוה רָאנ ַא ןופ רעטכָאט ַא

 -- ,טנָאזועג ָאשטנַאס טָאה -- ןצנוק ןָא ןוא ךיא גנַאלרַאפ סָאד טָא --
 -ענעג רעַײא טיול ,טרָאװ ַאב טרָאװ ןעשעג זומ ץלַא ןוא ,ךיא ?ליצ םעד וצ טָא
 ,"םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד, ךיז טפור סָאװ ,טייקיד

 .טנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ןטכַארטרעביא טינרָאג טסלָאז --
  ֿבָאה ךיא יו געו םעד טימ טקנוּפ ןוא ןפיוא ַאזַא ףֵא טקנוּפ םורָאװ --- ,םרעפ
 ןוא ןניניק ןרעוו וצ רעטיר-רעדנַאװ יד ןגיטשעג ןענַײז ןוא ןגַײטש ,טלייצרעד
 רעדָא עכעלטסירק יד ןופ ,ןגיניק יד ןופ רעוו ןעז רָאנ ןעמ ףרַאד טציא .םירָאסייק
 ףיורעד רָאנ .רעטכָאט ענייש ַא טָאה ןוא עמַאכלימ טריפ ,עשירענידנצענ יד ןופ
 ןעמ זומ ,טגָאזעג טאהעג ןיוש ריד בָאה ךיא יוװ ,סעמכַאמ ,טַײצ ןַארַאפ ךאנ זיא
 טלעפ סעּפע ךָאנ ןוא .ףיוה ןיא טייג ןעמ רעדייא שרעדנַא ץיגרע ןרעוו טמירַאב
 טָאה ןוא עמָאכלימ טריפ סָאװ גיניק ַא ןעניפעג ךיז לָאז סע בוא םורָאװ ,רימ
 רערָאנ רעד רעביא טמירַאב ךעלביילנמוא ןיֹוׁש ןיב ךיִא ןוא רעטכָאט ענייש ַא

 רעדָא םַאטש ןכעלגיניק ןופ ןַײז לָאז ךיא ןעשעגנ סע ןעק יװ טינ ךיא סייוו ,טלעוו

 טשינ סע לָאז ךיא יו םורָאװ .דניקרעטסעוושעגדילג ַא סרעסייק ַא סנטסקינייוו
 ןלעװ טשינ רימ ניניק רעד טעוװ ,םיסַײמ עטמירַאב ענַײמ טימ טנידרַאפ ןבָאה

 שעריודעװ רעקיוכ רעירפ טשינ טעװ רע בוא ,בַײװ א רַאפ רעטכָאט ןַײז ןבעג

 סָאד ןרעוונָא ךיא לָאז ,עריומ ךיא בָאה ,ןרָאסעכ םעד בילוצ ןוא .םעד ןגעוװ ןַײז

 א טימ רעקילעדַא ןַא ןיִב ךיא ,סעמע .טרעוו יד טוג ױזַא טָאה םערָא ןַײמ סָאװ

 -ענ רעד ןוא ,רענניליש טרעדנוה ףניפ ןַײרַא רימ טגנערב סָאװ ,טוג ןטנַאקַאב

 ןַײמ ןשרָאפ טַײװ ױזַא ךעלנעמ לָאז ,עטכישעג ןַײמ ןבַײרש טעװ סָאװ ,רעטנרעל

 ןטפניפ ןופ לקיניירוא ןכעלניניק א ןעניפענסיוא רימ ןיא טעו רע זיב ,םַאטש

 .ךָאד ןטסקעז רעדָא

 ףֵא סעכיי םינימ ייווצ ןענַײז ןַארַאפ זַא ,ָאשטנַאס ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ,

 טָאה טַײצ יד ןוא ןכַאנָאמ ןוא ןטשריפ ןופ ךיז טיצ סָאװ רענייא :טלעוו רעד
 -ַאריפ ַא יוװ ,ץיּפִש ַא טימ ךיז טקידנערַאפ רע ןוא טקעמענּפָא זַײװכעלסיב םיא

 -עדינ ןופ ,ןטנוא ןופ שעריוש ןַײז טיצ רערעדנַא רעד .ּפָארַא ּפָאק ןטימ עדימ

 טימ ךיז טקידנערַאפ רע זיב ,לּפַאטש וצ ?ּפַאטש ןופ ףױרַא טייג ןוא טַײל עקיר

 ייז סָאװ סָאד ןעוועג ןענַײז ענעי סָאװ זיא קעליכ רעד זַא יױזַא .ןרָאינעפ עסיורג

 -נעמ ,ךיא ןוא .ןעוועג טשינ ןענַײז ייז סָאװ סָאד ןענַײז יד ןוא רעמ טשינ ןענַײז

 זַא ,ןיװענסױרַא ךיז טלָאװ ,ןשרָאפכָאנ לָאז ןעמ ןעוו סָאװ ,ענעי ןופ ןיב ,ךעל

 רעווש רעקיטפנוקוצ ןַײמ טלָאװ טימרעד ןוא ,טמירַאב ןוא סיורנ זיא בייהנָא ןַײמ

 טזומענ ןסעצנירּפ יד ךימ טלָאװ ,טינ עלע .ןלעטשנדירפוצ טזומעג ךיז גיניק רעד

 ךימ יז טלָאװ ,טפַאשרעננעק סרעטָאפ ריא ףַא טקוקעג טשינ זַא ,ןבָאה ביל ױזַא

 ןוא .רעגערט-רעסַאװ ַא ןופ ןוז רעד ןַײז לָאז ךיא ןעוו עליפַא ,ןַאמ ַא רַאפ ןעמונעג

 -ענ טעוװ רימ וו ןריפקעװַא ןוא ןענעװנַאנסױרַא סָאד רעטנוא ָאד טמוק ,טינ זַא |
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 .ןרעטלע עריא ןופ זעגיור םוצ ןכַאמ ףָאס א ןלָאז טוט רעד ןוא טַײצ יד ןוא ןלעפ
 עסיוועג סָאװ סָאד -- ,טגָאזעג ָאשטנאס טָאה -- ןַײרַא ךיז טסַאּפ ָאד ---

 שטָאכ ."ןזייב טימ ןעמענ טסנעק וד סָאװ ןטונ טימ טשינ טעב, :ןגָאז םִיִאשער

 ןטעב רעדייא טסוק ןרעטניה ןופ גנורּפש ַא רעסעב, :ןנָאז וצ ָאד ךיז טסַאּפ רעסעב
 רעווש רעד ,גיניק רַאה רעד בוא סָאו םעד ןגעקַא סע גָאז ךיא ."טַײל עטוג ַאב

 עטנרַאה ןַײמ ןבעג ךַײא ןוא ןבעגכָאנ ןלעוו טשינ טעװ ,טייקידענעג רעַײא ןופ

 רָאנ ,טגָאז טייקידענעג רעַײא יװ ,ָאטשינ עריירב רעדנַא ןייק זיא ,ןסעצנירּפ יד

 ךיז ןטעברעביא ןזיב סָאװ רָאנ זיא טכעלש .ןלעטשרעבירַא ןוא ןענעונַאגסױרַא

 ןייגמוא רענערטנּפָאװ רענדיב רעד לַײװרעד ןעק ,ךַײרגיניק םענופ ןסינענ קיור ןוא

 -גנוי יד זַא ,ןעשענ רָאנ טינ זיא סע ביוא ,דָאנעג םעד ךעַײש סָאװ רעקירעגנוה ַא

 ןוא ןסעצנירּפ רעד טימ קעװַא זיא ,ביַײװ ןיַײז ןרעוו ףרַאד סָאװ ,עקרעלקעמ יד יורפ

 -נַא סעּפע ןלעפַאב ?למיח םענופ טעװ ןעמ זיב ,לזַאמילש ַא יו םודא ךיז טיירד רע
 רַאפ ןבענּפָא סנטַײצַאב םיא יז לָאז רַאה רעד זיא רעסעב זַא ,םורעד ןיימ ךיא .שרעד

 .בייוו ַא

 .טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- קעווַא טשינ ריד ַאב רענייק טמענ סָאד -- |

 -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- סע טסייה ,ןַײז טינ לָאז סָאד יו זיא ---

 סע טעוװ רע גוװ ןיהַא ןייג לָאז לזַאמ סָאד ןזָאל ןוא טָאנ ףַא ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ זומ

 .ןסיש

 -נַאס ,וד ןוא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- גנַאלרַאֿפ ךיא יװ ,טָאג ,וט --

 ,טינרָאג א רַאפ ךיז טלַאה סָאװ ,רעד זיא טינרָאנ ַא ןוא ,ןַײז עכיוז טספרַאד ,ָאשט

 . ןיב ךיא םורָאװ --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- זיא ןליוו סטָאג יװ ןַײז לָאז ---

 | .גונעג סָאד רימ זיא ,טשריפ ןרעוו וצ ףַא ןוא ,טסירק רעטלַא ןַא !

 טשינ טסעװ וד עֶליִפַא ןוא -- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- גונעגרעביא --

 ,ניניק ןַײז ?עוו ךיא ביוא םורָאװ ,סיוא טשינ ךיוא סָאד טכַאמ ,טשריפ ןייק ןרעוו

 ןפרַאדַאב טשינ םיא טסלאז וד יידעק ,רעקילעדַא ?טיט םעד ןעקנעש ריד ךיא ןעק
 טסרעוו וד רָאנ יו םורָאװ ,רַאפרעד ןעניד ןפרַאדַאב טשינ ךיוא רימ טסלָאז ןוא ןפיוק

 ,ליװ ןעמ סָאװ ןנָאז ןעמ לָאז ןוא .רעטיר ןטסעמנָא ךיוא ןיוש ריד וטסנעק ,טשריפ

 | .ןסירדרַאפ יוװ ייז סע נעמ ,טפַאשרעה רעַײא ןפור ןיוש ךיד טעוװ ןעמ

 -- ,ןבַײרשרעטנוא טינ טָאטיל םעד ןעק ךיא שטָאכ ,גנַאג ַא טייג סע ןוא --
 י .טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה

 .טגָאזעג רַאה רעד טָאה -- .טָאטיל טינ ןוא ןנָאז וצ וטסניימ טאטקיד ---

 ןיוש טלָאװ ךיא -- אצנַאּפ ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה -- ױזַא ןַײז לָאז ---

 ריא יו סעמכאמ ,רעמעװקַאב סָאװ ןכַאז יד ןענעדרָאוצנײא יוװ ,ךיא גָאז ,טסגוועג

 טפַאשלעזעג ַא ןיא רַאצייװש טַײצ ?קיטש ַא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,ןָא ךימ טקוק

  ףימ טָאה סע רעװ זַא ,טסַאּפעג ױזַא רימ ןבָאה רַאצייװש ַא ןופ םידָאנב יד ןוא
 רעטלַאװרַאפ ןרעו טנעקעג טלָאװ לעטש ןַײמ טימ ,ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה ןעזענ

 ןייק ןָאטנָא ןענעק טשינ ךימ ךיא לָאז עשז סָאװרַאפ זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
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 ?ףַארג רעשידנעלסיוא ןא יו ,לרעּפ ןיא ןוא דלָאנ ןיא רעדָא ,דענעב ןכעלטשריפ

 .םורַא ?לײמ טרעדנוה ןופ ןקֹוקנֶא ןעמוק ךימ טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 וד רָאנ --- ,טנַאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- ןעזסיוא ןייש ץנַאג סָאד טסעוו ---

 ױזַא ריד ַאב טסקַאװ ךרָאב יד קילדעוו םורָאװ .ןריזַאר רעטפָא ןזומ ךיז טסעוו

 וד סָאװ ןענעקרעד לַײמ א ףַא ןעמ טעװ ,טַײז ַא ףַא ןוא ןטשרָאבעצ ,טכידעג

 | .ןעוועג טזיב

 בוטש ןיא ןעמענ יװ -- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןַײז רעמ ןעק טָאװ --

 -כָאנ עליפַא רימ רע ןעק ,ןפרַאדַאב טעװ ןעמ זַא ןוא ?טלַאהעג ףַא רערעש ַא ןַײרַא

 | .דנַארג םעד רעטפַײמלַאטש א יוװ ןייג

 ךָאנ ןריפ ןדנַארג יד זַא -- טנערפעג טָאכיק ןָאד טָאה -- וטפייוו ױזַא יו ---

 | ?סרעטסַײמלַאטש ערעייז ךיז

 -רעירפ ןיב ךיא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאפ טָאה -- ןגָאז ךייא לעװ ךיא ---

 ןיילק ַא ןריצַאּפשמוא ןעזענ טרָאד ךיא בָאה ,ףיוה ןיא שעדיוכ א ןעוועג ןרָאי עקיד

 -עגבָאנ רענייא םיא זיא ,דנַארג ַא ןיא רע זַא טגָאזעג טָאה ןעמ סָאװ ,לשטנעמ

 בָאה ךיא .רענַײז קע רעד ןעווענ טלָאװ רע יו ,טרעקעג ךיז טָאה רע ןיהּוװ ןטיר

 ןבעל רענייא טינ ןטַײר ןשטנעמ ייווצ יד סָאװ סע טמוק יו טגערפעג טלָאמעד

 סָאװ רעד זַא ,טרעפטנעעג רימ ןעמ טָאה ,ןטייווצ ןרעטניה רענייא רָאנ ,ןטייווצ

 יד ַאב סע ךיז טריפ ױזַא זַא ןוא רעטסַײמלַאטש סמענעי זיא ,ןטניה ןופ טַײר

 .ןסענרַאפ טשינ סע ןעק ךיא ןַא ,טוג ױזַא סע ךיא סייוו ןָא טלָאמעד ןופ .ןדנַארג

 טסנעק ןוא -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ךיא גָאז ,טכער טסָאה וד --
 עלַא ןעמוקעג טשינ ןענַײז רעצכעריפ יד םורָאװ .רערעש ןַײד ךיז טימ ןריפ ךיוא

 וד ןוא ,לָאמַאטימ עלַא טבארטעגסיוא טשינ ךיוא ייז טָאה ןעמ ןוא לָאמַאטימ

 -ּפִא ןוא ,רערעש ןַײד ןריפ ךיז רעטניה טסלָאז וד סָאװ ,רעטשרע רעד ןַײז טסנעמ

 .ןעלטָאזוצנָא דרעפ ַא יוװ יורטוצ רעמ טרעדָאפ סָאװ ,ךַאז ַא זיא ןצימע ןריזַאר

 ןוא ,רימ רַאפ טבַײלב --- ,טנָאזעג אשטנאס טָאה -- רערעש ןעיניא רעד ---

 .טשריפ רַאפ ןכַאמ ךימ ןוא גיניק ןרעוו וצ סע טבַײלב טייקידענעג רעיא ראפ

 טָאה רע ןעוו ןוא --- .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןַײז סע טעװ ױזַא --
 םעניא ןלייצרעד ךיז טעװ סָאװ סָאד ןעזרעד רע טָאה ןביוהעגנפיוא ןגיוא יד

 | וי - הי ,לטיּפַאק ןקידנעמוק



 .לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ ןוא ייווצ

 יע א 8 ׂן 3 א : געק יז טָאה ןעמ סָאװ ,עכעלקילגמוא ךַאס ַא טַײרּפַאב טָאה טָאכיק ןָאד יו

 .ןײג ןלעװ טינ ןטלָאװ ייז זװ ןיחַא טריפעג ןליוו רעייז

 "רעד ,רעבַאכעמ רעשטנַאמ ַאל ןוא רעשיבַארַא רעד ,ילעגנענעב עטעמאה עדי ן

 -םיטָארּפ ,רעקידנעגנילקכיוה ,רעטסנרע רָאנ זיב רעקיזָאד רעד ןיא טלייצ שש

 -ַאב םעד ןשיװצ יו םעדכַָאנ זַא ,עטכישעג רעשיטסַאטנַאפ ןוא רעטרַאצ ,רעקיד

 יַײז ,רעגערטנּפָאװ ןַײז ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא אשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןטמיר

 "גאווצ ןוא ןייא םענופ ףָאס םוצ טכַארבעג ןרעוו סָאװ ,ןסעומש יד ןעמוקעגרָאפ ןענ

 .טימ יװ ןעזרעד טָאה ןוא ןביוהעגפיוא ןגיוא יד טָאכיק ןָאד טָאה ,לטיּפַאק ןטסקיצ

 ףֵא יו ,ןשטנעמ ףלעווצ ךערע ןא ןענַאּפש ,ןטירעג ייז ןענַײז םיא ףַא סָאװ ,געוו םעד

 ַאב ןוא םייק רענרעזַײא רעסיורג ַא ףֵַא ,רעזדלעה יד ַאב טעליצעגפיוא ?רינש ַא

 ייווצ ןַארַאפ ךָאנ ןענַײז ייז טימ .ןסָאלשעג סעטנעּפ ענרעזַײא טימ טנעה יד ןעמעלַא

 -םופ יד ןוא ןסקיבידָאר טימ -- רעטַײר יד .סופוצ ייווצ ןוא עקידנטַײר ןשטנעמ

 ,ןעזרעד ייז טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רָאנ יו ןוא .ןדרעווש ןוא ןלַײּפ טימ --- רעייג

 | | | | :טגָאזעג רע טָאה

 סָאװ ,ןשטנעמיגנַאװצ סגיניק םעד ,סעקינשזרָאטַאק טימ טייק ַא זיא סָאד --

 .סערעילַאנ יד וצ ןעייג

 ,טנערפעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ןשטנעמ-ננַאװצ טסייה יז ---

 ?ןשטנעמ ןעגניװצַאב לָאז גיניק רעד ךעלגעמ

 וַא ,גָאֹו ךיא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ךיא ןיימ סָאד טשינ ---

 וצ טעּפשימרַאפ ייז ןענַײז סנכערברַאפ ערעייז רַאֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ןענַײז סָאד

 .רייהרענעגנוװצעג סערעילַאנ יד ףַא ניניק םעד ןעניד

 .םעניא --- ,טרעפטנעעגנּפָא טָאכיס ןָאד טָאה --- ןַײז טינ לָאז סָאד ױזַא יו ---

 ,ןליוו ןטוג רעייז טימ טינ ןוא ,דייהרענעננוווצעג ןשטנעמ יד ןעייג ,יצרעטנוא

 .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- קיטכיר ---

 ןַײמ ןדנעװּוצנָא ָאד ךיז טסַאּפ -- טנָאזעג רַאה ןַײז טָאה --- ױזַא ביוא ---

 | | .עטנלע יד ןְציִש ןוא ןפלעה ןוא ענעדנובעג ןדניבפיוא ;ףורַאב

 -עג יד זַא -- ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- טייקידענעג רעַײא ,ךַײא טקרעמ ---

 טשינ טעדווירק ןוא טשינ טגגיװצַאב ,ןילַא גיניק רעד זיא סָאד סָאװ ,טייקיטכער

 / .סנכערברַאפ ערעייז רַאפ ייז טפָארטשַאב רע רָאנ ,ןשטנעמ ןימ םעד

 -פעה רעייז טימ ןוא סעקינשזרָאטַאק טימ טייק יד טנַאּפשענוצ טָאה ןירעד

 ןוא ןַײז טוג ױזַא ןלָאז ייז רעטיה ערעייז ןטעבעג טָאכיק ןָאד טָאה רעטרעוו עכעל

 טריפ ןעמ סָאװרַאפ סעביס יד רעדָא עביס יד ןכַאמ טנַאקַאב ןוא ןלייצרעד םיא

 - .ןשטנעמ עקיזָאד יד ױזַא

 סע זיא
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 ןַײז ,סעקינשזרָאטַאק ןענַײז סָאד זַא ,טרעפטנעעג טָאה רעטַײר יד ןופ רענייא
 ָאטשינ ייז ןגעוו זיא רעמ זַא ןוא סערעילַאנ יד וצ ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ סטעטסעיַאמ
 - .ןסיו טשינ יײז ןגעוו ךיוא רע ףרַאד רעמ ןוא ןגָאז וצ סָאװ

 ןגעוו ןסיוו ןלעוו ךיא טלָאוװ -- טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- ךָאד --
 -ַאב ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא --- .קילגמוא ןַײז ןופ עביס יד רעדנוזַאב םענייא ןדעי

 ,טרעגַאב רע סָאװ ןנָאז םיא ןלָאז ייז טדערעגרעביא ייז רע טָאה דייר עטכַארט
 :טגָאזעג םיא טָאה רעטַײר יד ןופ רענייא ןוא

 ןזַײװ סָאװ ,ןריּפַאּפ יד ןוא רעטסַײר םעד ךיז טימ ַאד ןריפ רימ שטָאכ --
 טַײצ יד טשינ טציא זיא ,עכעלקילגמוא יד ןופ םענייא ןדעי רַאפ קַאסּפ םעד ןַא

 טייקידענעג רעַײא לָאז ,ןענעיילרעביא ןוא ןעמענוצסיורַא ייז ,ןלעטשוצּפָא ךיז
 ןענַײז סָאד םורָאװ ,ןלעוו סָאד ןלעװ ייז ןוא ,ןליוו ייז ביוא ןײלַא ייז ַאב ןגערפ

 .ןטייקיטכערטרעדינ ןדייר ןוא ןײגַאב ןופ ןגיגעגרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 יז טיג ןעמ שטָאכ ןעמענ ךיז ףרַאד טָאכיק ןָאד סָאװ ,שינעביולרעד רעד טימ
 יד ןופ ןטשרע םעד טגערפעג טָאה ןוא טייק רעד וצ ןטָארטענוצ רע זיא ,טינ םיא
 .ןפיוא ןעמעװקַאב טשינ ַאזַא ףַא ָאד רע טנַאּפש םַיַאטַאכ ערעסָאװ רַאפ ענעדנובעג
 .טבילרַאפ ךיז טָאה רע סעמכַאמ ױזַא ָאד טייג רע זַא ,רע טָאה טרעפטנעעג

 ןיא --- .טגערפעגרעביא טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ראפרעד יו רעמ טשינ --
 לָאז ךיא ןכַאמ ךָאד ךיז ןעק ,סערעילַאג יד ףַא ןעמ טקיש ךיז ןבילרַאפ רַאפ ביוא
 .ןרעדור ןייג ןאמִא ךיוא

 -ַאק רעד םיא טָאה -- ,טניימ טייקידענעג רעַײא יו עביל ַאזַא רַאפ טיג ---

 ףימ בָאה ךיא ,ערעדנַא ןַא רָאנ ןעוועג זיא עביל ןַײמ --- ,טרעפטנעעג קינשזרָאט

 ,ןצרַאה םוצ טקירדענוצ ױזַא יז בָאה ןוא שעו טימ עילַאב ַא ןיא טבילרַאפ ױזַא
 טימ גָאט ןקיטנַײה זיב ךיא טלָאוװ ,סױרַא טשינ רימ ַאב יז טסַײר יײצילַאּפ ןעוו זַא
 טשינ םורעד טָאה ןעמ ןוא עסַײמ סייעב ןפָארטעג ךימ טָאה ןעמ .ןבילברַאפ ריא

 טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה סעצָארּפ רעד .גנוקינַײּפ ןייק ןוא רעהרַאפ ןייק טפרַאדַאב

 ןוא בָאגוצ א סַאּפַארוג רָאי ַײרד עלופ ןוא ןעגנָאהעגנָא עיימ ַא ןקור ןפַא רימ ןעמ
 | ,קעסייא ןַא רעטָאּפ

 .טגערפעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ?סַאּפַארוג סע טניימ סָאוו ---

 ַא קינשזרָאטַאק רעד טרעפטנעעג טָאה --- סערעילַאג ןענַײז סַאּפַארוג ---
 .טגָאזעג טָאה רע יו ,אטיהַארדעיּפ ןופ ,קיצנַאװצ ןוא ריפ רָאי ַא ןופ רעכָאב

 ןיק טָאה רעד רָאנ .ןטייוצ םעד טנערפענ טָאכיק ןָאד טָאה ענעגייא סָאד
 -טנעעג .ןעװעג רע זיא טגרָאזרַאפ ןוא קירעיורט ױזַא ,טרעפטנעעג טשינ טרָאװ
 :רעטשרע רעד םיא רַאפ טָאה טרעפ

 ַא ןיימ ,ךיא ,קירָאנַאק א זיא רע .סָאװ ראפרעד ָאד טיינ ,רַאה ןַײמ ,רע --+
 1 וי ,רעגניז

 = .טנערפעגרעביא טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ןימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- 

 ?ןעגניז רַאפ ךיוא סערעילַאג יד הַא ןעמ טייג
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 ןייק ָאטשינ --- .טרעפטנעעג קינשזרָאטַאק רעד טָאה -- רַאה ןַײמ ,ָאי --
 ,טפננַא רעד ןיא ןעגניז יו ךַאז ערעגרע

 זַא -- טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טרעקרַאפ טרעהענ בָאה ךיא ןוא --

 .גנירג סערָאצ יד םיא ןענַײז ,טגניז סע רעוו

 --- .טגָאזעג קינשורָאטַאק רעד טָאה -- טרעקרַאֿפ טקנופ זיא ָאד ןוא --

 .ןענייוו ןבעל ץנַאג ןַײז ןיוש רע טעװ ,ןעננוזעג לָאמנייא רָאנ רענייא טָאה

 ,טנַאועג טָאכיק ןָאד טָאה -- טינ ייטשרַאפ ךיא ---

 | ;טרעפטנעעג םיא טָאה רעטיה יד ןופ רענייא רָאנ
 ךיז עקילייה טשינ יד ןשיוצ טניימ טסגנַא רעד ןיא ןענניז ,רעטיר ראה ---

 -יּפעג ןעמ טָאה רעדניז ןקיזָאד םעד .רעהרַאּפ ןפַא ןקינַײּפ ןסייעב ןַײז עדיומ

 זיא רע סָאװ ןירעד טיײטשַאב סָאװ ,ןכערברַאפ ןַײז ןעוועג עדיומ טָאה רע ןוא טקינ

 עדיומ ךיז טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןוא .ווענַאג-דרעפ ַא ,טסייה סָאד ,רעקיסיפריפ ַא

 סעיימ ייווצ ןוא סערעילאנ רָאי סקעז וצ טעּפשימרַאפ םיא ןעמ טָאה ,ןעוועג

 רע זיא קירעיורט ןוא .ןקור ןפַא ךיז ַאב ןיוש ייז טנָארט רע סָאװ ,גָאלוצ א ץימש

 יד ןוא ענעבילברַאפ יד ,םיװָאנַאג עקירעביא יד סעמכַאמ ,קידעריױכשערָאמ ןוא

 ןוא עטַאמש ַא םיא ןופ ןכַאמ ,םיא ןקינַײּפ ,םיא ןנָאלש ,םיא טימ ָאד ןעייג סָאװי

 ןוא ןעוועג עדיומ ךיז טָאה רע פָאװ רַאפרעד ץלַא ,טשינרָאג ַא ףֵא יו םיא ףַא ןקוק

 ייז ןנָאז ,ןיינ .ןייג לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא ןנָאז וצ טומ םעד טָאהעג טשינ טָאה

 ןגָאז ,רעכערבראפ םענופ קילנ סָאד ןוא ,(יס) ָאי יו סעיסיוא ליפ ױזַא טָאה (ָאנ)

 יד ןופ טשינ ןוא גנוצ ןַײז ןופ ּפֶא ןעננעה טיוט ןוא ןבעל ןַײז סָאװ סָאד זיא ,ייז

 .געוו ןסיוא טשינ ןענַײז ייז זא ,ןיימ ךיא ןוא .ןזַײװַאב ןוא סעדייא

 ןיא ןוא טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ױזַא ךיוא סע ייטשרַאפ ךיא ---

 | :טרעפטנעעג קידרעפָאה ןוא ךַײלנ טָאה רעד .ןטירד םוצ רעבירַא

 רימ סָאװ רַאפרעד סערעילַאנ ענענירשרַאפ רָאי ףניפ ףַא ייג ךיא ןוא ---

 ,ןטאקוד ןעצ טלעפענסיוא ןבָאה

 יבַא -- טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- קיצנָאװצ ןבעג ןרעג ךַײא לעוװ ךיא ---

 .טסגנַא רעד ןופ ןעַײרפַאב וצ ךַײא

 -ייא יו -- טנָאזעג קינשזרָאטַאק רעד טָאה -- םיִנָאּפ ַא רימ טָאה סָאד ---

 ןוא רעגנוה רַאפ טברַאטש רע רעדָא םַאי ןפַא םערוטש ַא ןטימניא טלעג טָאה רענ

 טלָאװ ךיא ןעוו סָאװ םעד ןנעקַא סע גָאז ךיא .ןפיוק וצ סעּפע וװ אטשינ זיא סע
 רימ טנייל טייקידענעג רעַײא סָאוװ ,ןטַאקוד קיצנָאװצ יד ןבָאה ןעוועג סנטַײצַאב

 ןוא רעביירש-טכירענ םעד ןופ ןעּפ יד טרימשַאב ייז טימ ךיא טלָאװ ,רָאפ טציא

  טציא רימ טלָאװ ךיא ןוא ,ּפָאק ןיא ןריהעג סרָארוקָארּפ םעד ןָאטעג ריר ַא טלָאװ

 -עג טשינ טלָאװ ןוא ַאדעלָאט עד רעװָאדָאקָאס ןיא ץַאלּפ-טָאטש ןפַא ןסעזעג

 ןיא ,טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ רָאנ .ןעמיר ןפַא טרָאכ ַא יװ ךאילש ןפַא ָאד טנַאּפש
 ,טינרָאג רעמ ןוא דלודענ ןבָאה ריִמָאל

 ,םינאּפ ןקידעװָאקעב ַא טימ שטנעמ ַא ,ןטרעפ םוצ רעבירַא זיא טָאכיק ןָאד
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 -רַאֿפ םיא טגערפ ןעמ טרעהעג טָאה רע ןעוו .טסודרב רעד זיִב דרָאב רעסייוו ַא טימ
 רָאנ .טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה ןוא טנייוועצ ךיז רע טָאה ,טייג רע סָאװ
 :טגָאזעג טָאה ןוא טנידעג גנוצ ַא רַאפ םיא טָאה רעטעּפשימרַאפ רעטפניפ רעד

 ,ריצַאּפש ַא רַאפ סערעילַאנ רָאי ריפ ףֵא טייג שטנעמ רעכעלטנרַא רעד ---

 .ןעמַאד עטניֹווװעגוצ טימ קידנטַײר ןֹוא דייהרעטצוּפעגסיוא טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 וצ סױרַא זיא רע -- .טגָאזעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה --- סע זיא סָאד טָא --

 | .דנַאש

 רעד ןיא זיא קידלוש --- .טרעפטנעעג קינשורָאטַאק רעד טָאה --- קיטכיר --
 -נַא ןופ רָאנ ,ןרעיוא ןופ טשינ ןוא טנעגַא ןַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ טָאד ףָארטש
 ןרעװ רַאפ טעּפשימרַאפ זןיא שטנעמ רעד ,רעציקעב .םירווייא עכעלשטנעמ ערעד
 ןופ דנַאבזדלַאה א ןוא סערייוַא ערעדנַא ךיז ףֵא רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא טנענַא ןַא
 : | . ,רעכַאמפעשיק ַא

 -יק ןָאד טָאה --- דנַאבזדלַאה רעד ןוא סערייװַא ערעדנַא יד טשינ ןעוו ---
 ןרעדור ןיינ טפרַאדַאב טשינ טנעגַא ןַא ןרעוו זיולב רַאפ רע טלָאװ -- ,טנָאזעג טָאכ

 -ןטנעגַא סָאד םורָאװ .ןרעוו לַארעגעג רעייז ,ייז טימ ןריפנָא רָאנ ,סערעילַאנ יד ףַא
 קיטיינ רעייז זיא ןוא ןשטנעמ עקיטפנינרַאפ ןוא עקיטכיזרָאפ ןופ ךַאפ ַא זיא ךַאפ
 / רָאנ טפרַאדַאב ןטלָאװ סָאד ןריציטקַארּפ ןוא עכולעמ רעטריזינַאגרָא טונ ַא ןיא

 יז ףַא לָארטנַאק א ןַײז טפרַאדַאב עליפַא טלָאװ סע ןוא ןשטנעמ עלעדייא רעייז

 ַא ןוא עטמיטשטב ַא ןיז לָאז לָאצ רעייז ןֹוא ,ןכַאפ ערעדנַא ןיא יוװ ,ןעמַאזקע ןַא ןוא

 -סיוא טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןפיוא ַאזַא ףַא ןוא .רעדעל ןופ ןטנענַא יו ,עטנַאקַאב

 -ךיא ןשיווצ ןַײא טייטש ךַאפ סָאד סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאװ ,זייב ךַאס א ןדךיַײמ

 -נָא רעקינייוו רעֶדָא רעמ יד רענייטש ַא יוװ ,?כייס ןָא ןשטנעמ לאלכיב ןוא ןטָאי

 זַא סָאװ ,סעקילושז ענערַאפרעדמוא עגנוי ןוא ךעלשזַאּפ ,ךעלעקיורפ עקידנעטש

 -רַאפ עשַאק יד ייז ַאב טרעוו ,סטכער סעּפע ןעגנַאלרעד וצ לָאמַא קיטיינ זיא'ס
 טנַאה עטכער רעייז ּוװ טינ ןסייוו ייז ןוא ?יומ םעד ןוא טנַאה רעד ןשיווצ טליק

 קיטכיוו זיא סָאװרַאפ ןזַײװנָא ןוא ןייג רעטַײװ ךָאנ ןלעו טלָאװ ךיא .ךיז טניפעג

 ,עיצקנופ-עכולעמ עקיטכיו אזא ןריפסיוא ןפרַאד סָאװ יד ןביײלקוצרעטנוא טוג

 םענייא ַאזַא לָאמַא ןגָאז ךָאנ סע לעװ ךיא .רַאפרעד ץַאלּפ סָאד זיא ָאד טשינ רָאנ

 | ,ןטכירַאפ ןוא ןקוקרעביא סָאד ןעק סָאװ

 יד ןעזוצ ןופ טאהעג בָאה ךיא סָאװ רַאצ רעד זַא ,ןנָאז רָאנ ךיא ?יוו טציא

 -ַאב ןַײז סעמכַאמ טרעטַאמרַאפ ױזַא םיִנָאּפ עקידעװַאקעב סָאד ןוא רָאה עסייוו

 -יק ַא ךיוא זיא רע ןַא ,בָאנֹוצ םעד טימ קעװַא רימ זיא ,טנענַא סלַא גנוקיטפעש

 סָאװ ,ףעשיק אזַא טלעוו רעד ףַא ָאטשינ זיא סע זַא ,סייוו ךיא םורָאװ ,רעכַאמּפעש
 .ןעניימ םישּפיט ערעדנַא יװ ,ןליו סנצימע ןעגניװצַאב ןוא ןגעװַאב ןענעק לָאז

 סָאװ ,ןכורּפש ןייק ןוא רעכעטיירק ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא ַײרּפ זיא ןליוו רעזדנוא

 רעלדניווש עקיטכערטרעדינ ןוא רעבַײװ עשירַאנ .דלַאװנ טימ ןטיינ ןצימע ןלָאז

 ,ןַײא ייז ןדייר ןוא ןטפינ ןוא ןעגנושימ עסיוועג טימ ענושעמ ןשטנעמ יד ןכַאס |
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 ךיא גָאז ךעלגעמוא זיא סע ןעוו טלָאמעד ,ןָאט וצ םטוג ךעיוק ַא ןבָאה יז זַא

 | .ןעגניווצַאב וצ ןליוו םעד ךַײא

 זַא ,זיא סעמע רעד ןוא -- ,ןפורענּפָא ךיז רעטלַא רעד טָאה --- קיטכיר --
 טיג ךיא ןעק טנעגַא ךעַײש סָאװ רָאנ ,קידלושמוא ךיא ןיב ,העשיק ךעַײש סָאװ
 ןצימע טימרעד וט ךיא זַא ,טכַארטעג טשינ לָאמנייק רעבָא בָאה ךיא .ןענעקייל
 ןבעל ןלָאז ,ןייגליוװ ןזָאל ךיז ןלָאז ןשטנעמ ןעוועג ןסיוא רָאנ ןיב ךיא ;סטכעלש

 רעבָא טָאה שטנּוװ רעטוג ןַײמ .ךיז ןגירקמורַא טשינ ןוא ןגרָאז טשינ ,םעלָאשעב
 -ַאוונופ ןיהַא גנַאג םעד ןטימעגסיוא טשינ בָאה ךיא ןוא טצונעג טינ טשינרָאג וצ
 -ענָאטשַאה רעד ןוא ענַײמ ןרָאי יד קילדעוו ןעמוק טשינ קירוצ ןיוש ?עװ ךיא ןענ
 | ,ןעור טשינ עגער א ךימ טזָאל סָאװ ,טייקנַארק

 קרַאטש םיא ףַא טָאה ָאשטנַאס ןוא טנייוװעצ רעדיוו ךיז רע טָאה ָאד ןוא --
 םיזוב םענופ קיטשד-רעבליז ןבלַאה ַא ןעמונענסױרַא טָאה ןוא ןגָארקעג סענַאמכַאר

 .עװָאדענ ַא טגנַאלרעד םיא טָאה ןוא

 ןַײז ףֵַא טנערפעג םענייא ךָאנ טָאה ןוא ןעגנַאנעג רעטַײװ דיא טָאכיק ןָאד

 :רעקידרעירפ רעד יװ ץלָאטש רעמ ךָאנ טימ רעד טָאה טרעפטנעעג ןוא ןכערברַאֿפ

 -יזוק ייווצ ענַיימ טכַאמעג טָאּפש וצ בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד ָאד ייג ךיא ---

 -ענ ןיא ףָאס רעד ןוא .סעניזוק ןייק ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ ייווצ ךָאנ ןוא סענ

 ןופ ןוא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ ?פיוו ןכַאמ טָאּפש וצ ןעמונענ בָאה ךיא זַא ,ןעוו

 דעש ַאזַא ָאטשינ ןיא סע זַא ןסקַאװעצ יױזַא עכָאּפשימ יד ךיז זיא טָאּפש םעד

 טַאהעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג ןזיוורעד זיא ץְלַא ,ןלייצרעביא ייז לָאז סָאװ

 בָאה ןוא טלעג ןייק טשינ ךיוא ןוא ןלעטשנייא רימ רַאפ ךיז לָאז סָאװ ,דַאצ ַאזַא
 -ַאג רָאי סקעז ֹוצ טעּפשימרַאפ ךימ טָאה ןעמ .ןריֹווװועגנָא רעגנילש יד טשינ ריש

 ןיב ךיא .דניז ענַיימ רַאֿפ ףָארטש ַא זיא'ס .ןעוועג םיקסַאמ בָאה ךיא ןוא סערעיל

 .ןעמ טבעלרעד ,טבעל ןעמ זַא ןוא סיורָאפ ךָאנ זיא ןבעל סָאד ,שטנעמ רעגנוי ַא

 .טעװ ,ןפלעהוצסױרַא עקנימירא יד סָאװ טימ סעּפע טָאה טייקידענעג רעַײא ביוא

 ערעזדנוא ןיא ןעז ןיוש ןלעוו דרע רעד הַא רימ ןוא ןלָאצַאב ?מיה ןיא טָאג ךַײא
 ןכעג ךַײא ןוא ןרָאי יד ןרעגנעלרעד טייקידענעג רעַײא לָאז רע ןטעב טָאג סעליפט
 | .סע טנידרַאפ ןעזסיוא רעטונג רעַײא גנאפ ױזַא טנוזענ

 רעטיה יד ןופ רענייא ןוא טנעדוטס א ןופ עשָאבלַאה יד רע טָאה ןנָארטעג

 רענַײפ א ןוא רענדער רענשזַאװ ַא זיא רע זַא ,ןפורענּפָא םיא ןגעוו ךיז טָאה
 י -  .רענעק-ןַײטַאל

 א ,ןעזסיוא םענַײּפ ץנַאג ַא טימ שטנעמ ַא ןעגנַאנעג זיא ןעמעלַא ייז רעטניה
 םוצ ןסירעג םיא ַאב גיוא ןייא ךיז טָאה ,ןקֹוק ןסייעב רָאנ ,טְּלֵא קיסַײרד רָאי
 טָאה ןנָארטעג םורָאװ ,ערעדנַא עלַא יו שרעדנַא טדימשעג רע זיא ןעוועג .ןטייווצ
 -ענמורַא ףוג ןצנַאנ םעד םיא טָאה סָאװ ,עטנעּפ עסיורג ַאזַא סיפ יד ףַא ךָאנ רע
 סָאװ רעטייווצ רעד ןוא טייק רעד ןופ רענייא ,זדלַאה ןּפַא ןענניר ייווצ ןוא ןעמונ
 -ענּפָארַא ךיז ןבָאה נניר םעד ןופ .טנַײרפ-סופ רעדָא טנַײרפ-ךַאו םיא טפור ןעמ
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 ןענַײז לטרַאג םַאב ןוא לטרַאג םוצ זיב ןעמוקענוצ ןענַײײז סָאװ ,סנזיײא ייווצ טזָאל

 ַא טימ ןעקנעלעג יד ףַא ןסָאלשעגנוצ ,סעטנעּפ-טנַאה ייווצ טדימשענוצ ןעוועג

 טשינ ןוא ?יומ םוצ טנעח יד ןנָארטוצ טנעקעג טשינ טָאה רע זַא ױזַא ,סָאלש ןרעווש

 ,טנעה יד וצ ּפָאק םעד ןגיובוצ

 -סעפ טדימשעג זיא שטנעמ רעד סָאװ סע טמוק יװ טנערפעג טָאה טָאכיק ןָאד

 רענייא רע סעמכַאמ :טרעפטנעעג םיא טָאה רעטיה רעד ןוא ערעדנַא עַלַא יו רעט

 ןוא רענעלש ַאזַא ןיא ןוא ,םענייניא עלַא ייז יו סנכערברַאפ רעמ ךיז ףֵא טָאה

 רעכיז טשינ םיא טימ ןעמ ויא ,גנערטש ױזַא םיא טריפ ןעמ עליפַא זַא ,קינעּפצוכ

 .ןֿפױלטנַא טשינ לָאז רע עריומ טָאה ןעמ ןוא

 --- ,טנָאזעג טָאכביק ןָאד טָאה -- ןבָאה רע ןעק סנכערבראפ ַא רַאפ סָאװ ---

 ?םערעילַאג ףַא יו רעמ ןטעּפשימרַאפ םיא לָאז ןעמ טנידרַאפ טשינ טָאה רע ביוא

 זיא סָאד ןוא -- ,טרעפטנעענ רעטיה רעד טָאה -- רע טייג רָאי ןעצ ףָא --

 -ַאב רעד זיא גנוי רעווַארב רעד זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא ,ןברָאטשעג יװ סנייצלַא
 -ַאּפ עד איליסעניכ ךיוא םיא טפור ןעמ סָאװ ,עטנַאמַאסַאּפ עד סעניכ רעטמיר

 .ָאיליּפַאר

 -ַאּפ רָאנ -- ,ןפורעגנָא ךיז קינשזרָאטַאק רעד טָאה -- רַאסימָאק רַאה ---

 / סייה ךיא .ןעמענוצ ןייק טימ ןעמענ ןייק ןּפַאטרעביא טשינ טציא ריִמָאל ,ןכעלעמ

 -ַאּפ טינ ןוא עטנָאמַאסַאּפ זיא ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןיימ ןוא ָאיליסעניכ טינ ןוא סעניכ

 !שרַאמ ,םורַאדנור ןוא ,טגָאז ריא יוװ ,ַאיליּפַאר

 רַאה -- ,טרעפטנעעג רַאסימָאק רעד טָאה -- ןָאט אזַא ןיא טשינ טדער ---

 יוַא ןליטשנייא ךַײא לָאז ךיא טשינ טליוו ריא ביוא ,טנאה רעסיורנ רעד ןופ ווענַאג

 .ןקעמש טינרָאנ סע לָאז ךַײא זַא

 --- ,טנכייצעגנָא טָאג ןופ ןיא םיא יו טיינ שטנעמ ַא זַא ,ןיוש טעז ןעמ ---
 ַאיליּפַארַאּפ עד .ָאליסעניכ סייה ךיא יצ ןסיוו לָאמַא ןיוש טעוװ רעצימע רָאנ

 | | .טינ רעדָא
 טָאה --- ?טזיב וד סָאװ רעלדניווש ,ױזַא טינ ךיד טפור ןעמ עשז סָאװ ---

 .טגָאזעג רעטיה רעד

 ןעז ןיוש לעװ ךיא רָאנ -- ,טרעפטנעעג סעניכ טָאה -- טפור ןעמ ,ָאי ---

 ,רעטיר רַאה .ןלײשּפָא ןייצ יד טימ לעוו ךיא רעדָא ןפור טשינ ױזַא ךימ לָאז ןעמ

 -ָאוו ,דייהרעטנוזעגנ ךַײא טייג ןוא זדנוא טינ ,ןבעג וצ סעּפע זדנוא טָאה ריא ביוא

 ןבעל ןיא .םענעי ןכירקנַײרַא ןלעװ רעַײא טימ ןסערעד ןָא ןיוש טבייה ריא םור

 עטנָאמַאסַאּפ עד סעניכ ךיא ןיב ,ןיב ךיא רע ןסיוו טליוו ריא ביוא רָאנ .ןַײרַא

 .טנַאה ןַײמ ןופ רעגניפ עבָארנ יד טָא טימ ןבירשעגפיוא זיא ןבעל ןַײמ ןוא

 ןַײז טָאה ןייֵלַא רע --- טנָאזעג רַאסימָאק רעד טָאה -- סעמע זיא סָאד ---

 ןיא טנקשַאמרַאפ זיא ךוב סָאד ןוא טינ ןעמ ףרַאד רעסעב יו ןבירשעגנָא עטכישעג

 | .קיטשרעבליז טרעדנוה ייווצ .רַאפ עסיפט



 ייוצ ראפ עליפַא -- טנָאזעג סעניכ טָאה -- ןזיילסיוא סע ןכער ךיא ןֹוא ---

 .ךעלקיטשדלָאג טרעדנוח

 .טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?סע זיא ךוב טוג ַאזַא ---

 ָאילירַאזַאל רָאי ץרַאװש א זַא -- ,טרעפטנעעג סעניכ טָאה -- טוג ױזַא --

 ךַײא ןעק ךיא .ןבירְשעג ןימ םעד ןופ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ ןוא סעמרָאט ןופ

 -ווענייכ ןוא ןייש ױזַא ןוא ןכַאז ערָאװ רָאנ םיא ןיא ןענַײז ןַארַאפ זַא ,ןגָאז רָאנ

 ,ןכַײלנ טשיינ ייז וצ ךיז ןעק ןניל םוש ןייק זַא ,ייז ןענַײז קיד

 .טנערפענ טָאכיק ןָאד טָאה --- ?ךוב סָאד ןעמ טפור יוװ ןוא ---

 .טרעפטנעעג ןיילַא רע טָאה -- .?עטנַאמַאסַאּפ עד סעניכ ןופ ןבעל סָאד , --

 .טנערפעג טָאביק ןָאד טָאה -- ?טקידנערַאפ סע טָאה ריא ןּוא --

 ןיא ןבעל ןיימ זַא ,טרעפטנעעגנ רע טָאה -- ,טקידנערַאפ ןַײז סע ןעק יו ---

 ןעמ זיב ןריובעג ןיב ךיא טניז ןופ טרָאד זיא ןבירשַאב .טקידנערַאפ טשינ ךָאג

 ,סערעילַאנ יד ףַא טקישרַאפ לָאמ סָאד ךיײמ טָאה

 טָאכיק ןָאד טָאה --- ?ןעוועג טרָאד לָאמנייא ,סע טסייח ,ןיוש ריא טניײז ---
 | .טנָאזעג

 סייוו ךיא ןוא רָאי ריפ ןעוועג לָאמנייא ךיא ןיב ןעניד גיניק םעד ןוא טָאג ---

 -טנעעג סעניכ טָאה -- ,שטייב יד ךיוא ןוא טקעמש רעכעפ רעד סָאװ טימ ןיוש

 ךיא ?עװ טרָאד סעמכַאמ ,ןיהַא יינ ךיא סָאװ גנַאב טשינ טוט רימ ןוא --- ,טרעפ

 יד ףַא ןוא ןבַײרשוצנַײרַא ךַאס ַא ךָאנ בָאה ךיא ּוװ ,ךוב ןַײמ ןקידנעראפ ןענעק

 ךַאס ןייק שטָאכ ,ףרַאדַאב ןעמ יו רעמ טַײצ ןַארַאפ זיא סערעילאגנ עשינַאּפש

 ,קינייוװנסיוא ןופ ךיא סייוו ץְלַא סעמכַאמ ,טיג ךיא ףרַאד ןבַײרש ףַא טַײצ

 .טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה --- רעקיעפ ַא ,קיטנעק ,טזיב ---

 עלַא ךָאנ םֹורָאו -- טרעפטנעענ סעניכ טָאה - רעכעלקילנמוא ַא ןוא ---

 .קילנמוא סָאד ךָאנ ךיז טּפעלש עקיעפ

 ,טנָאזעג רַאסימָאק רעד טָאה -- ךָאנ סע ךיז טּפעלש ןפרוווסיוא יד --+

 -ענ עטנַאמַאסַאּפ טָאה -- רַאסימָאק רַאה ,טנָאזעג ןיוש ךייא בָאה ךיא --

 ,ןגָאלש ףא טינ ןבעגעג ךַײא ןעמ טָאה ןקעטש םעד םורָאװ ,ןכעלעמַאּפ --- ,טרעפטנע

 ךַײא ךיא רעווש ,טינ זַא .ךַײא טסייה טעטסעיַאמ ןַײז ּוװ ןיהַא ןריפ ףָא רָאנ

 -יס יד ןעמוקסיױורַא לָאמַא ךָאנ ךַײא ןענעק ןעייזרעביא םאכ םורָאװ ,גונעג ...ַאב

 ליױמ ןטלַאה ןעמ לָאז ןוא .עמשטערק ןיא טכַאמענ ךַײא טָאה ןעמ סָאװ ,סעקַאינ

 ןיוש גונעג םורָאװ ,ןרעוו לָאז ןעננאנעג ןוא רעסעב ךָאנ ןדייר ןוא טוג ןבעל ןוא

 י-ה | .טעשטומָאבעג

 ףַא ןעטנַאמַאסַאּפ ןרעפטנע ֹוצ ןקעטש םעד ןביוהענפיוא טָאה רַאסימָאק רעד

 -עג ןוא ןדייב ןשיװצ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ ,ןעגנוָארד ענַײז

 -ַײז טנעה יד סָאװ םענייא ןעקנעדרַאפ וצ טשינ זיא סע םורָאװ ,ןנָאלש טינ ןטעב !
 ךיז טָאה רע ןוא .ןדנובענפיוא לסיבַא םיא אב זיא גנוצ יד ביוא ,ןדנוברַאפ םיא ןענ

 :רעטרעוו יד טימ טייק רעד ןיא עקידנעיינ יד וצ טדנעוװעג
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 ,סױרַא ךיא םענ ,רעדירב ערעַײט ,טגָאזעג רימ טָאה ריא סָאװ םעד ןֹופ ---

 םוצ טשינרָאג ךַײא זיא ,דניז ערעַײא רַאפ ךַײא ןעמ טָאה טּפָארטשאב שטָאכ זַא

 קעשייב ןָא ןיהַא טייג ריא זַא ןוא ןעמוקּפָא טפרַאד ריא סָאװ ,ףָארטש יד ןצרַאה

 ןטייעב טייקכַאװש סמענעי זַא ,ןַײז ךעלנעמ ןעק סע ןוא ,ןליוו רעַײא ןנעק ןוא

 -רעד ןוא שיט ןיא דַאצ ַא ןלעפ סנטירד םעד ,טלעג ןיא ?גנַאמ סמעד ,םיא ןקינַײּפ

 ,טבער סָאד ןוא ןלַאפ רעַײא ןופ עביס יד זיא ,טעּפשימ רעמורק סרעטכיר םעד וצ

 ץלַא סָאד .ןעמוקעגסױרַא טשינ זיא ,טַאהעג טָאה ,טַײז רעַײא ןופ ,ריא סָאװ

 רימ טלעפַאב ןוא רימ טרעכיזרַאפ ,רימ טנָאז סָאד זַא ,יױזַא רָאפ רימ ךיז טלעטש

 רעד ףַא ךימ טָאה ?למיה רעד סָאװ בילוצ ןזַײװַאב ךַײא טימ םענייניא לָאז ךיא

 םיא ןיא סָאװ ,ןדרָא-רעטיר םוצ ןסילשנָא ךיז ןסייהעג רימ טָאה ןוא טקישענ דרע

 עמירַא יד רַאפ ךיז ןלעטשוצנַײא ןבעגעג עּוװש יד בָאה ןוא ןסָאלשעגנָא ךיא ןיב

 .עטשרעבייא יד ןֹופ טקירדעג ןרעוו סָאו יד רַאפ ןוא

 סָאװ ןַײרעד זַײװליײט טײטשַאב עמכָאכ יד זַא ,סייוו ךיא יװ ױזַא רָאנ,
 ךיא לי ,ןטוג טימ ןריפסיוא ןעק ןעמ סָאװ סָאד ןזייב טימ ןָאט טשינ ףרַאד ןעמ

 -םיױא ךַײא ןוא ןַײז טוג ױזַא ןלָאז ייז רַאסימָאק רעייז ןוא רעטיה ןרַאה יד ןטעב

 םָאװ ,ערעדנא ןעניפעג ןיוש ךיז ןלעו סע ןוא ,םעלָאשעב ןייג ןזָאל ןוא ןדניב

 -רךַאפ זַא ,ךיז טכַאד רימ םורָאװ ,ןדנעטשמוא ערעסעב ןיא גיניק םעד ןעניד ןלעוו

 .ךאז עברַאה ץנַאנ א זיא ,עוירפ ןפַאשַאב ןבָאה רוטַאנ יד ןוא טָאנ סָאװ יד ןפַאלקש

 ןשטנעמ עמירָא יד זַא -- ןבענענוצ טָאכיק ןָאד טָאה -- רעטיה ןרָאה ,טַארפיב

 -רַאפ רענייא רעדעי ךיז לָאז .ןעגנַאנַאב טשינ דניז םוש ןייק ךַײא ןגעק ןבָאה |
 רעד ןגרָאז ןיוש טעװ סָאװ ,?מיה ןיא טָאנ ַא זיא ןַארַאפ .דניז ענַײז טימ ןבַײלב

 ןַײפ טשינ ןיא סע ןוא ,טנױלַאב רעטונ רעד ןוא טפָארטשַאב ןרעוו לָאז רעטכעלש
 -נעמ עכעלטנרָא ענױזַא טקנוּפ ןופ םינָאילַאט יד ןַײז וצ ןשטנעמ עכעלטנרא ןופ

 ןוא קיור ױזַא סָאד טעב ךיא .ףינרָאנ ןופרעד ןבָאה ייז ןעוו טלָאמעד ,ייז יװ ןשט

 - סָאװרַאפ ןבָאה ךיא לָאז ,ןריפסיוא סָאד טעװ ריא ןעוו ,ךָאנרעד יידעק ,ךעלטימענ
 יד טָא ןיוש ןלעו ,ןָאט טשינ ןטוג טימ סָאד טעװ ריא בוא ןוא .ןעקנַאד וצ ךַײא

 סָאד טלָאז ריא ןעז םערָא ןקרַאטש ןַײמ ןופ טכַאמ רעד טימ דרעווש יד ןוא זיּפש

 ..דלַאװג רעביא ןָאט

 א טימ -- .טרעפטנעעג רַאסימָאק רעד טָאה -- !סעשּפיט לקיטש ןַײפ ַא --

 ,רע ?יוװ ,ןטנַאטסערַא סגיניק םעד !קע-ןזיומ רעד ןעמוקעגסורַא זיא ץיוו םענייש

 רע ןוא ןזָאלוצַײרפ ייז טכַאמס יד טַאהעג ןטלָאװ רימ ךַײלג ,ןזָאלּפָא םיא ןעמ לָאז

 טכַײלג ,געװ רעַײא ,דייהרעטנוזעג ,טייקידענעג רעַײא ךַײא טייג !ןלעפַאב וצ סָאד

 ,ץַאק רעד אב סיפ ַײרד ןייק טשינ ר"מ טכוז ןוא ּפָאק ןפַא ּפָאט םעד סיוא ךַײא

 ןָאד טָאה --- !ףרוווסיוא רעד ןוא זיומ יד ךיוא ןוא !ריא טנַײז ץַאק יד --

 ףרָאװ א םיא ףַא לענש ךיז רע טָאה ,ןָאטענ ןוא טנָאזעג ןוא .טרעפטנעעג טָאכיק

 רע .טָאה ,ןקידיײטרַאפ ןלעטש ךיז טאהעג טַײצ טָאה רענעי רעדייא זַא ױזַא ,ןָאטענ
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 טסילגענּפָא ןוא .ןטקיזַאמעצ ַא ןפרָאוװעגרעדינא דױע רעד וצ ןקָאלפ םעד טימ םיא

 .סקיב רעד טימ סָאװ רעד סע זיא ןעוועג סָאװ סָאד ךיוא ןטָאכיק ןָאד טָאה

 רעד ןופ קיטנעהּפָא ןוא טפעלּפעג ןבילבעג ןייטש ןענַײז רעטיה ערעדנַא יד

 ןבָאה רעטַײר יד ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז דלַאב רָאנ ,גנוריסַאּפ רעטכירעגמוא

 "עג ךיז ןבָאה ןוא ןלַײפ ערעייז ֹוצ רעייגסופ יד ןוא ןדרעווש ערעייז וצ טּפַאכעג ךיז

 ןטלָאװ ייז ןוא .טרַאװעגּפָא ייז ור סיורג טימ טָאה רע ןוא ןטָאכיק ןָאד ףַא ןפרָאװ

 -נגעלעג ַא ןעזרעד ןבָאה סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעוו ,ןטינשעגּפָא טכעלש רעכיז

 ייז סָאװ ,טייק יד ןסַײר ןעמונעג טשינ ןטלָאװ ,טייהיַירפ יד ןעמוקַאב וצ םייה

 .לרינש ַא ףַא יו טעליצעגפיוא ןעוועג ריא ףַא ןענַײז

 ַאק יד וצ ָאד ןפרָאװעג ךיז ןבָאה רעטיה יד ןוא עלָאהעב ַא ןרָאװעג זיא'ס

 .ןצונ טימ ןָאטעג טשינ ךאז ןייק ןיוש ןבָאה ןוא ןטָאכיק ןָאד וצ ָאד ,סעקינשזרָאט

 .,עטנַאמַאסַאּפ סעניב ןופ טייקנילפ רעד ןפלָאהעגוצ טָאה ,טַײז ןַײז ןופ ,אשטנַאס

 ךיז ןוא רענעדנובעגפיוא ןַא ,רעַײרפ ַא טכַאלש ןיא ןַײרַא רעטשרע רעד זיא סָאװ

 ,סקיב רעד טימ דרעוװש יד ןעמונעגוצ םיא ַאב טָאה ,רַאסימָאק ןפַא ןפרָאװעג

 ,טינ רע טָאה ןסָאשעג שטָאכ ןוא ,טליצעג ןטייווצ ןפַא ,טלעטשעגנָא םענייא ףַא ןוא

 ןפָאלעצ סעמכַאמ ,רלעּפטכַאלש ןפַא ןבילבעג טשינ רעטיה יד ןופ רענייא ןייק זיא

 יד סָאװ ,רענייטש יד רַאפ ַײס ןוא סקיב סעטנַאמַאסַאּפ רַאפ ַײס ךיז ייז ןענייז

 -עיורט קרַאטש זיא ָאשטנַאס .ןפרַאװעג ייז ןיא ןבָאה סעקינשזרָאטַאק עטזָאלעגַײרפ

 יד זַא ,טַאהעג עריומ טָאה רע סעמכַאמ ,ןעשעג זיא סָאװ םעד ןופ ןרָאװעג קיר

 ,טפאשרעדורב רעקילייה רעד ןבעג ןסיוו וצ לַאפ םעד ןנעװ ןלעװ ענעּפָאלטנַא

 סָאד ןוא ,רעכערברַאפ יד ןכוז ןזָאלסױרַא ךיז ןוא ענָאװערט ןנָאלש טעוװ סָאװ

 ךיז ןוא טרָאד ןופ קעװַא דלַאב ןטעבעג םיא ןוא רַאה ןַײז טנַאזעג ךיוא רע טָאה

 .טרָאד ןופ טנָאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,גרעב יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא

 סָאװ סייוו ךיא רָאנ -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ךאז עטונ ַא זיא'ס ---

 ןבָאה סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק יד ןפורעגוצ טָאה רע ןוא --- .ןָאט טציא ףרַאד ןעמ

 טָאה רע רָאנ סָאװ רַאסימָאק םַאב ןעמונענוצ ןבָאה ןוא טלמוטענ ךעליירפ עֶלַא ךיז

 -מורַא ךיז ייז ןבָאה עֶלַא ןוא ,ןטעקַאנ א טזָאלענרעביא םיא ןוא טָאהעג ךיז טימ

 ייז וצ טָאה רע ןוא ,ןלעפַאב ייז רע טעוװ סָאװ ןעז ןטָאכיק ןָאד םורַא טלעטשענ

 סעװיוט יד רַאפ ןעקנַאדוצּפָא ןשטנעמ ענַײפ ןשיװצ ךיז טריפ סע :טנַאזעג ױזַא

 ,טָאנ רַאפ גנוקידיילַאב עטסערג יד ןיא סָאװ ,דניז ַא ענייא ןוא .ןעמוקַאב ייז סָאװ

 ריא טָאה ןעזעג סעמכַאמ ,ןרַאה ענַײמ ,ךַײא סע נָאז ךיא .עוויוט ַא ןסענרַאפ זיא

 רַאפרעד ןיול ַא יו ןוא .ןעמוקאב רימ ןופ טָאה ריא סָאװ ,עוויוט יד רָאלק -ןיוש

 -םקַא יד ףֵא טייק רעד טימ טלָאז ריא ,רענַאב ןַײמ זיא סָאד ןוא ,ןלעוו ךיא טלָאװ

 ןוא געוו ןיא ןזָאל ךיז ,רעזדלעה ערעַײא ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה ריא סָאװ ,ןעל

 ןופ אעניצלוד עמַאד רעד וצ ןדלעמ ךיז טרָאד ןוא ָאסָאבָאט טָאטש רעד ןיא ןייגוצ

 ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ סָאװ רעד ,רעטיר ריא זַא ,,ןנָאז ריא ןוא ָאסָאבָאט

 ױזַא יו לטניּפ ךָאנ ?טניּפ ןלייצרעדסיוא ריא טלָאז ריא ןוא ,ריא וצ ךַײא טקיש
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 עטרעגַאב יד ןעמוקַאב טָאה ריא ןיב ,ןעמוקעגרָאפ זיא ?גנַארעג רעטמירַאב רעד
 ןייג ןענעק ךַײא ריא טעװ ,ןָאטעג ןבָאה סָאד טעוװ ריא יו םעדכָאנ ןוא .טייהַײרּפ
 ,לךיוג רעַײא ןופ טָארַאב ןפַא ,ןלעװ טעוו ריא ןיהזוו

 :טנַאזעג ןוא עטנַאמַאסַאּפ סעניבכ ןעמעלַא ייז רַאפ טָאה טרעפטנעעג

 -ַאב ןוא רַאה רעזדנוא ,זדנוא טלעפַאב טייקידענעג רעַײא סָאװ סָאד ---
 רימ סעמכַאמ ,ןריפוצסיוא ךעלגעמוא טייקכעלגעמוא רעצנַאג רעד טימ זיא ,רעַײרפ
 רענייא רעדנוזַאב רעכילטיא רָאנ ,םענייניא עלַא ןגעוו יד רעביא ןייג טשינ ןענעק
 רעד ןופ םירעדעג יד ןיא רעפיט סָאװ ןכירקרַאפ ןעז ןוא געוו רעדנַא ןַא ףַא ןײלַא
 ןדנוא ןוָאלסױרַא רעכיז ךיז טעװ סָאװ, טפַאשרעדורב עקילייה יד יידעק ,דרע
 ןייא רָאנ טציא ףרַאד טייקידענעג רעַײא .ןעניפעגסיוא טשינ םיא לָאז ,ןבוזוצפיוא
 יד ןוא זניצ םעד ןקישרעביא :ןָאט סע טלָאז ריא טכער רעייז זיא סע ןוא ,ןָאט ךַאז
 ןוא סַאירַאמ-עװַא עכעלטע טימ ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד עמאד רעד טייקילעפעג
 ,טייקידענעג רעַײא ןופ ענָאװַאק רעטוג רעד רַאפ ,ןגָאז ןלעוו רימ סָאװ ,סָאדערק
 ןוא ןפױלטנַא ןסייעב ,טכַאנַאב ַײס ןוא גָאטַאב ַײס ןריפסיוא ןעמ ןעק סָאד ןוא
 -מוא טציא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןעקנעד רָאנ .ןדירפ ןיא ןוא גירק ןיא ,ןעור ןסייעב
 ןוא ןעלסקַא יד הַא טייק רעזדנוא ןעמענ ,ןיימ ךיא ,םִיַארצימ ןופ ּפעט יד וצ ןרעק
  ןיא טציא זַא ,ןעקנעד טסייה ,ָאטָאבָאט ןייק געו ןּפַא ריא טימ ןייג ןזָאל ךיז
 ןדנוא ןופ ןעננַאלרַאפ ןוא ,ירפרעדניא רעגייזַא ןעצ טשינ ךָאנ ןיא סע זַא ,טכַאנ

 .םיוב-ןעמלוא םעד ַאב סענרַאב ןעגנַאלרַאפ יו טקנוּפ זיא ,סנױזַא

 --- ,(סעַאק ןיא ןיוש) טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ךיא רעווש ױזַא ביֹוא ---

 ןײלַא ריא זַא ,טסייה ריא יװ רעדָא ,ָאיליּפַארַאּפ ןופ ָאיליסעניכ ןָאד ,רעזמַאמ ןָאד

 .ךיז ףִא טייק רעצנַאג רעד טימ ,סיפ יד ןשיווצ קע םעד ןגָארט טעוװ

 ןָאד זַא ,רע טָאה טסּנװעג ןוא) רענעטילעגנָא ןייק טשינ ךָאנ ,עטנַאמַאסַאּפ

 ןעגנַאגַאב ןיא רע סָאװ טימרעד ןיוש ,ןעניז םַאב ןצנַאנניא טשינ זיא טָאכיק

 םיא וצ טדער ןעמ ןעזעג טָאה רע זַא ,(ןעַײרּפַאב טלָאװעג ייז ןוא טייקיניזמוא ַאזַא

 -ענּפָא ןבָאה ייז ןוא םירייווַאכ ענַײז וצ ןבעגעג קנּוװ ַא רע טָאה ,רעטרעוו ענױזַא

 זייק טָאה רע זַא ױזַא ,רענייטש טימ ןטָאכיק ןָאד ףא ןענעגער ןעמונעג ןֹוא ןטָארט

 -:ַאניסָאר רעמירָא רעד ןוא דליש ןדנור ןַײז טימ ןציש וצ ךיז טַאהעג טשינ טנַאה

 -נַאס .ןרָאװעג רענעזדנַארב ַא טלָאװ רע יו ,טרעהעג טשינ ערָאּפש יד טָאה עט

 -ענ םיא טימ ךיז טָאה ןוא ?זייא ןַײז רעטניה טלעטשענקעװַא ךיז טָאה ָאשט

 טוג יוזַא טינ .טננערעג ןדייב ייז ףַא טָאה סָאװ ,רענייטש ערַאמכ רעד ןופ טציש

 ןפַארטעג םיא ןבָאה רענייטשלזיק עכעלטע ןוא טָאכיק ןָאד ןציש טנעקעג ךיז טָאה

 ןיא רע רָאנ יװ ןוא .ןפרָאװענמוא דרע רעד וצ םיא ןבָאה ייז זַא ,ךעיוק ַאזַא טימ

 םעד טּפַאכענּפָארַא םיא ַאב טָאה ,טנעדוטס רעד םיא וצ ןפָאלעגוצ זיא ,ןלַאפענמוא

 ּמעלק ריפ רעדָא ַײרד ַא טגנַאלרעד ןקעב םעד טימ םיא טָאה ןוא ּפָאק םענופ ןקעב

 טינ ריִׂש םיא טָאה רע זַא ,ךרע רעד ןָא ּפעלק ליפיוזַא לָאמַאכָאנ ןוא ןקור ןרעביא

 .ךעלקיטש + ףַא ןכָארבעצ



 -נַצּפ ןרעביא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,לטסעוו ַא םיא ַאב ייז ןבָאה ןעמונעגוצ

 -ַאנ ַא טזָאלעג םיא ןוא קָאר םעד ןעמונענוצ ייז ןבָאה ןָאשטנַאס אב .דמעה:רעצ

 ,ֿבױרקַאז ןקירעביא םעד טלײטעגנַײא ךיז ןשיוװצ ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא .ןטעק

 -וצנַײרַא טשינ טיהעג ךיז ןוא געוװ ןַײז רעדעי ןעגנַאנעגרעדנַאנופ ךיז ייז ןענַײז

 עריױמ ייז ןבָאה ריא רַאפ סָאװ ,טפַאשרעדורב רעקילייה רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

 עמאד רעד וצ ןדלעמ ךיז ןוא ןעלסקַא יד ףַא טייק יד ןעמענ רַאפ יו רעמ טָאהעג

 ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,טַײצ וצ טַײצ ןופ טָאה ?זייא סָאד .ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד

 זַא ,טניימעג עדַאװַא טָאה רע .טלקַאשעג ןרעיוא יד רעטכַארטרַאפ ַא ןוא ּפָאק

 טינ ךָאנ ךיז טָאה ,טגלָאפרַאפ ןרעיוא יד םיא טָאה סָאװ ,םערוטש-רענייטש רעד

 -עלַאב ןַײז ןבעל דרע רעד ףא ןגיוצעגסיוא ןגילענ זיא עטנַאניסָאר .טליטשעגנַײא
 ןענַאטשעג זיא ָאשטנַאס .ןפרָאװענמוא ןייטש ַא טָאה םיא ךיוא סעמכַאמ ,סָאב

 ןיא טָאכיק ןָאד ןוא טפאשרעדורב רעקילייה רעד רַאפ קערש ןיא ןוא רעטעקַאנ ַא

 טָאה רע סָאװ יד ןָאטעג ןבָאה םיא טימ סָאװ ןופרעד טכירטַאב רָאנ זיב ןעוועג

 | .ןָאטעגנ סטונ ליפוזַא

 לטיּפַאק רעטסקיצנָאװצ  ןוא יירד

 "ערָאמ גרעב יד ןיא טריסַאּפ טָאה טָאכיק ןָאד ןטמירַאב םעד סָאװ םעד ןגעוו

 סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עטסקידענושעמ יד ןופ ענייא ןעוועג ויא סָאד סָאװ ,אנ

 .טלייצרעד עטכישעג רערָאװ רעקיזָאד רעד ןיא ןרעוו

 טגָאזעג רע טָאה ,עגַאל רענייש טינ ַאזַא ןיא ןעזרעד ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ז סָאֿפ
 :רעגערטנפָאװ ןַײז וצ 3

 עשָאר ַא ןָאט סטוג זַא ,ָאשטנַאס ,ןגָאז טרעהעג לָאמ ךַאס ַא בָאה ךיא --
 וד סָאװ םעד וצ טרעהעגוצ ךימ טלָאװ ךיא ןעוו .םַאי ןיא רעסַאװ ןסינ יוװ זיא
 .שעפענסעמנַא ןקיטציא םעד טרָאּפשעגנַײא רימ ךיא טלָאװ ,טגָאזעג רימ טסָאה

 ףַא טנרָאװעג ןַײז ןוא דלודענ ןבָאה ןעמ ןומ ,ןָאטעגּפָא ןיוש זיא ךַאז יד רָאנ
 | .רעטַײװ

 ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- טנרָאװעג ןַײז יוזַא טעװ טייקידעגעג רעַײא ---=|
 ,טרעהענוצ ךימ טלָאװ ךיא ןעוו ןיוש טגָאז ריא זַא רָאנ .קרעט ַא ןיב ךיא יו ---
 טעװ ,וצ רעטציא ךיז עשז טרעה ,קילנמוא םעד טרָאּפשעגנַײא רימ ךיא טלָאװ
 ,ןייז ןסיוו טפרַאד ריא םורָאװ .קילנמוא ןרעסערג ַא ךָאנ ןרָאּפשנַײא ךַײא ריא
 טיג יז ,ןטייקכעלרעטיר יד ןָא טשינ ןעייג טפַאש-רעדורב רעקילייה רעד טימ זַא

 ןיוש ןעמושז רימ ןוא ןעמַאזוצ רעטיר-רעדנַאװ עלַא רַאפ טינ סעטורּפ ייווצ ןייק
 .ןסיוו ריא טנעמ ,ןרעיוא יד ןיא ןלַײּפ עריא

 -ענ טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,רוטַאנ ןַײד טיול ,ןדכַאּפ ַא טסיב וד ---
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 ךיא זַא ןוא ןשקא ןַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז טשינ טסלָאז וד יידעק רָאנ -- ,טנָאז

 עצייא ןַײד ןרעהסיוא ךיא ל?יוװ ,רימ טסנָאז ֹוד סָאװ ֹוצ טינ לָאמנייק ךימ רעה

 ןייא ךָאנ .עריומ יזַא םיא רַאפ טסָאה וד סָאוװ ,רעטיוועג םעד ןדיימסיוא ןוא

 טשינ ,ןלייצרעד טשינ םענייק לָאמנייק טסלָאז :סיוא ריד טימ ךיא םענ יאנמ

 רַאפעג רעד ןופ טקורעגקעװַא ךימ בָאה ךיא זַא ,טיוט םאב טשינ ןוא ןבעל םַאב

 וטסגָאז רעבָא רעמָאט .בילוצ ריד ןָאטעג סע בָאה ךיא זַא רָאנ ,עריומ סיוא

 טלָאמעד ןופ ןוא טלָאמעד ףַא טציא ןופ ןוא .ןגָאז ןניק טימרעד וטסעוװ ,שרעדנַא

 טסרענניל וד ןוא רענניל ַא טסיב וד זַא ,גָאז ךיא ןוא ּפִא ךיד ךיא ןקייל ,טציא ףַא

 טינ רימ וטסלָאז רעמ ןוא .ױזַא טסנָאז וד רעדָא ױזַא טסכַארט וד ןעוו לָאמ ןדעי

 .קירוצ ךימ יצ ןוא ּפִא טערט ךיא זַא ,קנַאדענ ןזיולב םעד ַאב םורָאװ ,ןרעפטנע

 -ָאס ,ָאי קעפָאס ,טָאה סָאװ ,רעקיטציא רעד ןופ רעדנוזַאב ,רַאפעג ַא סעּפע ןופ

 ;טרַאװּפָא ָאד ןוא ןבַײלב וצ ָאד טיירג ןיוש ךיא ןיב ,עריומ ןופ ןטָאש ַא ,טינ קעפ

 םיטָאװש ףלעווצ יד ןופ רעדירב עלַא רָאנ ,טפַאשרעדורב עקילייה יד רָאנ טינ
 רעדירב עלַא ןוא סקולָאּפ ןוא רָאטסַאק ןוא רעײבַאקַאמ ןביז יד ןוא ?עָארסִיי ןופ

 ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןטפַאשרעדורב ןוא

 -טנַא טשינ טסייה ןטערטּפָא --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- רַאה ןיימ ---

 רעד ןופ רעקרַאטש זיא רַאפעג יד ןעוו ,עמכָאכ ןייק טשינ זיא ןטרַאװּפָא ןוא ןפיול

 -נַײא טינ ןוא ןגרָאמ ףַא טנַײה ןופ ךיז ןטיהסיוא ןסייה םימָאכַאכ ןוא ,גנונעפַאה

 בָאה ,רעױּפ ַא ןוא גנוי רעבָארג ַא ןיב ךיא שטָאכ ןוא .גָאט ןייא ןיא ץלַא ןלעטש

 םורעד טפרַאד ריא ,רעדור םעד ןטלַאה טפור ןעמ סָאװ ןופרעד סעּפע ךָאנ ךיא

 הַא ףיוא ךַײא טצעז ןוא ,עצייא ןיימ ןָא טמענ ריא סָאװ ןבָאה טשינ עטָארַאכ ןייק

 ,ךָאנ רימ טייג ןוא ןפלעה ךַײא ךיא לעװ ,טינ זַא ,טנעק ריא בוא ,ןעטנַאניסָאר

 .טנעה יד יו סיפ יד רעמ רימ ןפרַאד טציא זַא ,רימ טנָאז שוכ ןַײמ םורָאוװ

 -ענפיוא ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינרָאנ ףיורעד םיא טָאה טָאכיק ןָאד

 יז ןענַײז ,רעריפ סלַא ?זייא ןַײז ףַא ןָאשטנַאס טימ ןוא ,דרעפ ןַײז ףַא טצעז

 -נַאס ןוא ,ןבענרעד ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,אנערָאמ גרעב יד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא

 לטעטש םעד ַאב ןעמוקסיורַא ןוא ןענַאּפשוצרעבירַא ייז טַאהעג עיידעב טָאה ַאשט

 -עג ענעי ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא ןוא ,ָאּפמַאק לעד רַאװָאדָאמלַא ןיא רעדָא אסיוו

 ייז טעוו יז ביוא ,ןעניפעג טשינ ייז לָאז טפַאשרעדורב יד ּוװ ,רעטרע ענעכַארב

 -ענ םענופ זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא רערעטנומ ךָאנ .ןכוז

 רע סָאװ ,עינרַאזייּפש יד טרירַאבמוא סױרַא זיא סעקינשזרָאטַאק יד טימ נעלש

 ,סענ ַא רַאפ טכַארטַאב סָאד טָאה רע ןוא ,לזייא ןפַא ךיז אב ןטלַאהעג טָאה

 .ןעמונעגוצ ןוא טרעטשינעגכרוד ץלַא ןבָאה סעקינשזרָאטַאק יד קילדעוו

 -רעד ץרַאה סָאד םיא ךיז טָאה ,גרעב יד ןיא ןַײרַא ןיא טָאכיק ןָאד ןעוו

 לגנַארעג םעד רַאפ טסַאּפענוצ ןענַײז רעטרע יד זַא ,ןענופענסיוא טָאה רע ,טיירפ

 טימ ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדנוװ ןעמוקעג קנַאדעג ןפַא ןענַײז םיא .טכוז רע סָאװ

 רע טָאה טפיטרַאפ ױזַא ןוא .רעטרע ענעכַארבענ ןימ םעד ןיא רעטיר-רעדנַאװ
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 םוש ןייק םיא ןבָאה ייז זַא ,םיא ייז ןבָאה ןנָארטרַאפ ױזַא ןוא ןכַאז יד ןיא ךיז

 -נַא םעּפע ןגעװו טָאה ָאשטנַאס ךיוא .טזָאלעגוצ טשינ קנַאדעג םוצ ךַאז רעדנַא

 ףַא ךיז טניפעג רע זַא ןעזעגמורַא ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ) טנרָאזענ טשינ שרעד

 -רַאפ ןענַײז סָאװ ןטשער יד טימ ןגָאמ םעד ןליּפנָא ןגעוו רָאנ יו ,(טרָא ןרעכיז ַא

 םעד ףַא רַאה ןַײז רעטניה ןטירעג טָאה רע .בױרקַאז ןשיכָאלַאנ םעד ןופ ןבילב

 ןוא .ךיוב ןיא ךיז וצ טעװעקַאּפעג ןוא קַאז םענופ טּפעלשעג ,ןפיוא ןשירעבייוו

 טשינ גנוריסַאּפ עקידרעטַײװ םוש ןייק םיא טָאה ,ןטירעג ױזַא זיא רע ןַאמזלָאק

 | | .טרעמיקעג

 רַאה ןַײז יו ןעזרעד טָאה ןוא ןביוהעגפיוא ןניוא יד רע טָאה םיצולּפ רָאנ

 ַא סעּפע ןבייהפיוא רע טווורּפ ןקָאלפ ץיּפש םעד טימ ןוא ןבילבעגנ ןייטש זיא

 -+צ ןעמ ףרַאד רעשפע ןעז ןטירעגוצ זיא רע .דרע רעד ףַא טניל סָאװ ,קַאּפ

 ץיּפש םעד טימ טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו טלָאמעד טקנוּפ ןעמוקענוצ זיא ןוא ,ןפלעה
 טפלעה ףַא ןיוש ,ןדנובענוצ לצנער א םעד וצ ןוא עלעשיק ַא ןביוהענפיוא ןקָאלפ

 סָאד טָאה ָאשטנאס זַא ,רעווש יױזַא רָאנ ,ןלַאפעצ ןוא טליופרַאפ ןצנַאנניא רעדָא

 םעניא סָאװ ןָאט קוק ַא ןלױפַאב םיא טָאה רַאה ןַײז ןוא ,ןבייהפיוא ןפלעה טזומענ
 - ןוא ,טעברַא רעד וצ טּפַאכעג לענש רעַײז ךיז טָאה ָאשטנַאס .ךיז טניפעגנ ?לצנער

 רע טָאה ,וצרעד סָאלש ַא טימ ןוא ןסָאלשרַאפ טייק ַא טימ סע זיא ןעווענ שטָאב

 ענלבעוו ריפ ןגיל קינייוועניא זַא ,ןעזרעד רעטרע ענעסירעצ ןוא עטליופעצ יד ךרוד
 ַא ןיא ןוא ,עדָאמ רעד טי ןוא ןייר ,ןכַאז ענעטנוויײל ערעדנַא ןוא רעדמעה
 טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה רע יװ ןוא .רעלַאט ענעדלָאג עלעקּפוק ַא ןדנוברַאפ ?כיט
 | | ;טנָאזעג רע

 -עג ַא טקישענוצ זדנוא טָאה סָאװ ,למיה רעצנַאנ רעד ןַײז לָאז טביױלעג ---

 !ןצונ םוצ ןַײז זדנוא טעוװ סָאװ ,לגנַאר

 -נַײא ןייש ַא ,לביב-ץיטָאנ א ןענופעג טָאה ןוא טכוזעג רעטַײװ טָאה רע ןא
 טלעג סָאד ןוא ןעגנַאלרעד םיא ןסייהעג טָאכיק ןָאד טָאה ?כיב סָאד .סנדנובעג
 -עב םעד רַאפ טנעה יד טשוקעג םיא טָאה ָאשטנַאפ .ךיז רַאפ ןטלַאהַאב רע לָאז

 רע טָאה ,רעדמעה יד לצנער םענופ ןעמונענסױרַא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,דעס

 .ןַײּפש טימ קַאז םעניא טקורעגנַײרַא ייז

 | -  :טגאזעג טָאה ןוא ןעזענוצ ץלַא סָאד טָאה טָאכיק ןָאד

 ַא םעּפע זַא ,(ןַײז טינ סע ןעק שרעדנַא םעּפע ןוא) ָאשטנַאפ ,ןכער ךיא --
 ןוא ןלַאפַאב םיא ןענַײז םינָאלזַאג ןוא גרעב יד ךרוד ןזַײר טזומעג טָאה רערעדנַאוו

 .ןבָארגַאב טזומענ םיא ייז ןבָאה ,שינעטלעהַאב רעד ןיא ,ָאד ןוא טעגרַאהרעד

 סָאד ןעוו םורָאװ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנאס טָאה -- ןַײז טינ ןעק סָאד --

 ,.טלעג סָאד טזָאלעגרעביא ןעוועג טשינ אד ייז ןטלָאװ ,םינָאלזַאנ ןַײז ןעוועג ןלָאז

 טינ רימ ןעק ךיא ןוא -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,טכערעג טזיב ---

 זרימ ,טרָאװ רָאנ .ןייז ןעק סָאד סָאװ ןלַאפנַײא טשינרַאָנ ןעק רימ ןוא ןלעטשרָאפ
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 -,ןבירשעג סנױזַא סעּפע ןַארַאפ ָאד זיא רעשפע ,לכיב-ץיטָאנ םעד ןיא ןָאט קוק ַא |
 ,ןכוז .רימ סָאװ וצרעד ןעמוק ןענעק ןלָאז רימ ,רוּפש ַא א ןריפ זדנוא טעװ סָאװ

 ןענופעג טרָאד טָאה רע סָאװ ,עטשרע םָאד ןוא ?כיב סָאד טנפעענ טָאה רע
 א ןעוועג זיא ,ווַאסק ןרָאלק א רעייז טימ שטָאכ ,ףרווונָא ןיס א יװ ,ןבירשרַאפ

 ןרעה לָאז ָאשטנאס ךיוא יידעק ,לָאק ןפַא טנעיילעגרעביא טָאה רע סָאװ ,טענַאס

 ;ױזַא טרָאד ךיז טָאה ןבירשעג ןוא

 םאויורנ רעדַא ןסיװו עביל רעד טלעפ'ס רעדָא

 ,רעבירעד ףַארטש ןַײמ זיא סע ןוא ,יז זיא

 | רעבירא ןוא רעבירַא לאפ םעד ןיא

 .םעסיוכ ןרעװש ריא היֹורַא רימ ףָא טגייל יז ןוא

 .רע טסייוו גנידצלַא סָאװ ,טָאנ זיא רומַא ביוא רַאנ

 ,רעטיונ א ןוא םעקיונ ַא ןייז טשינ טָאג ַא רַאט סע ןֹוא

 ,רעטיוועג םעד ןוא זייּפ םעד רימ ףֶא טקיש עשז רעװ

 ?גנוטסיירט ןוא בלַאז ןָא רימ ןיא גָארט ךיא סָאװ

  .רעכיז ףא טינ ריא סייֵזו יליפ ,סע טפיב וד זא ךיא גָאז

 . ןײגנַײרַא טשינ ןטוג ןיא סטכעלש ליפ .יױזַא ןעק סע לַַײװ

 .זברוכ ליפ יֹוזַא טשינ למיה ןופ טמוק ריס ןוא

 ,רעכיג סָאװ ןוא ,עטסביל ,ןברַאטש עדאווא לעוו'כ
 ןעננאגרעד טשינ זיא עביס ריא סָאװ ,קנערק ַא לַײװ

 ובראטשענ סינ ןיוש ריא ןופ ננאל זיא'מ סָאװ פענ א זיא

 ,ןסיוו טשינ טשינרָאנ ןעמ ןעק --- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- דיל םעד ןופ --
 ?בלַײנק סָאד ןעיצסױרַא ,ןַארַאפ ןירעד זיא סָאװ ,םעדָאפ םעד ַאב לָאז ןעמ ןדַײסי

 ,טגָאזעג טָאכיס ןָאד טָאה --- ?ןַארַאּפ ָאד ןעד זיא םידָאּפ ַא רַאפ סָאװ -- == |
 טָאה טייקידענעג רעַײא זַא -- טגָאזעג ַאשטנַאס טָאה --- ךיז טכַאד ריִמ --|

 .?ָאליפ טנעיילעג טרָאד

 .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- - יֿפיפ רָאנ ,טנַאזעג ךיא בָאה ָאליפ טשינ י--

 טגָאלק טענָאס םעד ןופ רעבַאכעמ רעד סָאװ ,עמַאד יד ןעמ טפור עמָאטסימ ױזַא ---

 רעדָא ןַײז וצ סיוא רע טעז טעֶאּפ רעקיטפנינרַאפ ץנַאג ַא סענַאמענעב ןוא .ריא ףַא
 | .טסנוק ףַא טינ ןוויימ ןייק ןיב ךיא

 טייטשרַאפ --- ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- סע טסייה ,טייקידענעג רעַײא ---

 . ?רעדיל ןיא ךיוא

 יטסעוו ןעז ןוא -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- טסניימ וד לפיוו רעמ --- |

 ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ םַארג ןיא ןבירשעג ווירב ַא רימ ןופ ןריפ טסעוו וד ןעוו סע

 זַא ,ָאשטנַאס ,ןסיוו טסלָאז וד ליוו ךיא םורָאװ .ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד ןַײמ וצ

 רעטכיד עסיורג ןעוועג ןענַײז לָאמַא ןופ רעטיר-רעדנַאוו עטסניימ יד רעדָא עֶלַא
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 ,טנָאזעג רעסעב ,סענָאטַאמ רעדָא ןטפַאשננייא ייווצ יד זַא ,רעקיזומ עסיורנ ןוא

 רעטיר עקילָאמַא יד ןופ ןטעלּפוק יד ,סעמע .רערעדנַאװ עטבילרַאפ יד ןגייא ןענַײז

 | .טייקנייש יו טסַײנ רעמ ךיז ןיא ןבָאה

 .םעוװו -- ,,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- רעטַײװ ,טייקידענעג רעַײא ,טנעייל ---

 .ןצונ זדנוא לָאז סָאװ סעּפע ןעניפעג רעשפע ריא

 :טגָאזעג ןוא לטעלב סָאד טשימענרעביא טָאה טָאכיק ןָאד

 .ווירב ַא קיטנעק ןוא עזָארּפ זיא סָאד --

 .טגערפעג ָאשטנַאס טָאה -- ?רַאה ןַײמ ,ווירב-סורג א --+

 -וק ןָאד טָאה -- עביל ןופ זיולב ָאד ךיז טדער ,ךיז טכַאד ,ביֹוהנֶא םוצ ---
 .טרעפטנעעג טָאכ }

 עג ָאשטנַאס טָאה --- טייקידענעג רעַײא ,לָאק ןפַא ,ױזַא ביוא ,טנעייל ---

 | יי .םעביל ןגעוו ןרעה וצ ביל בָאה ךיא --- טנָאז
 ןעמונעג טָאה רע ןוא --- טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רימ טלעפעג סָאד ---

 :ןטעבעג םיא טָאה ָאשטנַאס יוװ ,לָאק ןפַא ןענעייל

 ענַײד וצ וו ןיהַא ךימ ןריפ קילנמוא רעסעמע ןַײמ ןוא גָאזוצ רעשלַאפ ןַײד ,

 .ענַײט עטכערעג ןַײמ רעדייא טוט ןַײמ ןגעוו סַײנ סָאד ןכיירג רעכיג טעװ ןרעיוא

 -רַאֿפ סָאװ םעד ףַא ןטיברַאפ ןוא ,עצינעװױטעפַאק ,ןסיוטשראפ ךימ טסָאה וד

 טכָאװ טײקכַײר ןעוו רָאנ .רימ ןופ רעמ טרעוו זיא סָאװ םעד ףַא טינ ,רעמ טגָאמ
 עדמערפ סָאד ןעוועג ענַאקעמ טשינ ךיא טלָאװ ,ךיז טצַאש סָאװ טנגוט א ןזעוועג
 -רעד טָאה טייקנייש ןַײד סָאװ .קילנמוא ןדמערפ ףַא טנייוועג טשינ טלָאװ ןוא קילג

 -ענ ךיא בָאה טייקנייש ןַײד טיול .ןפרַאװעג דרע רעד זיב םיסַײמ ענַײד ןבָאה ,ןביוה

 .ביילבראפ .יורפ ַא טזיב ךיא עז םיסַײמ ענַײד טיול ןוא ךעלַאמ ַא טסיב וד טניימ

 -ױטנַא סנַאמ ןַײד זַא ,ןגרָאז ?מיה רעד לָאז ןוא ,גירק ןַײמ ןופ םעריוג ,םעלָאשעב
 -עד ןבָאה טשינ עטָארַאכ ןייק טסלָאז וד ,טקעדענוצ ןבַײלב קידנעטש ןלָאז ' ןעננוש

 .סָאװ סָאד רַאפ ןעמענ טשינ עמַאקענ ןייק לָאז ךיא ןוא ןָאטענ טסָאה וד סָאװ ףיור

 ."טינ רעגַאב ךיא

 | :טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה ,ווירב םעד טנעיילעגרעביא

 ןייא רָאנ יװ ,ןזרעפ יד ןופ יו ןסיוו רעקינייװ ךָאנ ןעמ ןעק ווירב םעד ןופ --
 | .רעטבילרַאפ רענעסױטשעגּפָא ןַא םיא טָאה ןבירשעגנ זַא .ךַאז

 .-ןפעג טָאה ןוא ?כיב-ץיטָאנ עצנַאג סָאד טאמיק טרעטעלבעגרעביא טָאה רע

 לייט ןוא יעועיילוצרעביא ןזיוַאב רע טָאה ?ייט סָאװ ,ווירב ןוא ןזרעפ ךָאנ ןענ

 ,סֹורדרַאפ ןוא סונעג ,יורטוצמוא ןוא גָאלק ,סענַײט ןעוועג זיא עלַא ןיא רָאנ .טינ
 טייצ רעד ןיא .גָאלק טימ לופ לייט ,טייקנביוהרעד טימ ל?ופ ?ייט ,עניס ןוא עביל

 לצנער םעניא טכוזעג ָאשטנַאס טָאה ,לכיב םעניא טכוזעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ |

 ,ושיק םעניא ענעגייא סָאד ,טזָאלעגרעביא טשינ עלעקניוו ןייא ןייק ןירעד טָאה ןוא

 .-ברוד טשינ טָאנ ןייא ןייק טָאה רע :סטרעטשינענכרוד ןוא סטקוקעגכרוד טשינ ַא

 -עק ,סטקוקעגכרוד טשינ ַא לָאװ עלערעה ןייק .ןוא עטנערטעגפיוא טשינ א טזָאלעג
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 אזא רַאפ ,טייקיסעלכַאנ רעדָא ןעזרַאפ בילוצ ןזָאלוצרעביא טשינ ךַאז םוש ןייק ייד
 ןוא .קיטש טרעדנוה רעביא ,סרעלַאט ענענופעג יד טכַאמעג םיא יײז ןבָאה רעשַאנ

 םָאד ַײס ןרָאװעג ביל ןיוש םיא ןיא ,ןענופעג טשינ סָאד יו רעמ טָאה רע שטָאכ
 יד ןופ ּפעלק יד ,קנַארטעג םעד ןענעקיימסיוא סָאד ייס ,ערדלָאק רעד הַא ןעקצעה

 ןופ עווייננ יד ,סעברָאט יד ןופ ןלעפ סָאד ,עלָאנעלַאב םענופ ןטסיופ יד ,ךעלגנערד

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןשינרעטַאמ יד ןוא טשרוד ןוא רעגנוה רעד לַאלכיב ןוא קאר ןַײז
 -רעביא זיא רע זַא ,ךיז רע טָאה טכַארטעג ןוא .רַאה ןווַארב ןַײז ַאב טסניד ףַא ןטיל
 ,טקידאננאב ריא טימ םיא טָאה רַאק ןַײז סָאװ ,עיצעמ רעד טימ טנױלַאב גונעג

 ריגיינ ןסיורג ןַײז טימ ןבילברַאפ זיא םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד
 טענַאס םעד ןופ שטָאכ ,?צנער םענופ סָאבעלַאב רעד ןַײז ןעק סָאד רעו ןסיוו וצ

 טָאה ,רעדמעה ענַײּפ יד ןופ ןוא ךעלקיטשדלָאג ןיא טלעג םעד ןופ ,ווירב םעד טימ |
 סָאװ ןימ ןרעכעה ןופ רעטבילרַאפ ַא ןַײז ןומ סָאד זַא ,ןעוועג רעַײשעמ ךיז רע
 עדַאװַא םיא ןבָאה ,םיא טימ ךיז ןייגַאב רעטכעלש ןוא לטיב סעמַאד ןַײז
 ךיז טָאה טרָא ןקיזלעפ ןוא ןטסיוװ םעד ןיא יו ױזַא רָאנ .ףֶאס םעד וצ טריפרעד
 ,ןסיוורעד ןענעק סעּפע ךיז רע לָאז םיא ַאב סָאװ ,שטנעמ ןייא ןייק ןזיװַאב טשינ
 ןעטנַאניסָאר ןזָאל זומ רע זַא ,גנַאנ ןקידרעטַײװ ןגעוו טגרָאזעג זיולב ךיז רע טָאה
 -אה ךעיוק ןַײז טימ םיא רעביא ןייג ןזָאל ךיז ףרַאד רע סָאװ ,געוו םעד ןעמיטשַאב

 טשינ ןעמ לָאז רענרעד יד ןשיווצ זַא ךעלגעמ טשינ ךָאד זיא סע םורָאװ .ןעימיד

 | ,לגנַארעג ןשילרעטסיוא ןַא סעּפע ןפערטנָא

 ץיּפש א ףִא רע טָאה ,ןעקנַאדעג ענַײז ןיא ןעוועג ןנָארטרַאפ ױזַא זיא רע יו

 ןעגנירּפש ןױשרַאּפ ַא םענייא ןעזרעד ,ןענַאטשעג ןגיוא ענַײז רַאפ זיא סָאװ ,לגרעב

 טכַאדעג .טייקנילפ רעקידענושעמ ַא טימ טסוק וצ טסוק ןופ ןוא זלעפ וצ זלעפ ןופ
 ַא ןוא דרָאב רעטכידעג רעצרַאװש א טימ ,ןטעקַאנ ַא םיא טעז רע םיא ךיז טָאה
 -ַאס ןלענ-ןבייל ןופ סעקטַאג עצרוק רָאנ ןוא רעסעװורָאב ַא ,רָאה עטרעביושעצ ּפָאק

 ןוא טקילפעצ ױזַא רָאנ ,ןטּפיה יד וצ םיא ןקעד ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יו ,טעמ

 רעייז רע זיא ןעגנורּפשעג שטָאכ ןוא .בַײל סָאד סױרַא ייז ןופ טעז ןעמ זַא ,ןסירעצ

 טימ רעטיר םעד רַאפ טקרעמַאבמוא ַײברַאפ טשינ םיטָארּפ עֶלַא יד ןענַײז ,קנילפ
 טשינ םיא רע טָאה ,טסיילפעג טשינ ךיז טָאה רע יו ןוא .םיִנָאּפ ןקידכעבענ םעד

 -עג סע זיא סעכיוק עכַאװש סעטנַאניסָאר רַאפ טינ סעמכַאמ ,ןטלַאהכָאנ טנעקעג

 ַא ןעוועג רע ןיא עוועטעב ןעוו טארפיב ,ןטייקנכָארבעג יד רעביא ןפיול וצ ןעוו

 ןומ רע זַא ,ןלַאפעגנַײא ףיורעד זיא ןטָאכיק ןָאד .רעקיכַאמעגזָאל ןוא רעקינַאּפשצרוק

 ,ןכוזוצפיוא םיא טכַאמעגּפָא ךיז ַאב טָאה ןוא לצנער םענופ סָאבעלַאב רעד ןַײז סע

 רָאי ַא גרעב יד ןיא ןעיירדמוא ןזומ םעד בילוצ ךיז טעװ רע ןסיוו עליּפַא לָאז רע

 ןופ ןדַײנש ךיז ןוא ?זייא םענופ ןייגּפָארַא ןָאשטנַאס רע טָאה ןסייהעג ןוא .טַײצ

 ןקַאּפ רעשפע םורא ױזַא ןוא טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןייג טעוו רע ןוא גרַאב טַײז ןייא

 ,ןדנוװשרַאפ ןניוא יד ןופ לענש ױזַא םיא זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד

 םורָאװ --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןָאט ןענעק טשינ סָאד לעװ ךיא ---|
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 רעד טימ ןבַײלברַאפ ךיא לעוװ ,ןייגקעװַא רימ ןופ טעװ טייקידענעג רעַײא רָאנ יו

 ךַײא סע לָאז ןוא .רעטסַײנ ןוא ןקערש ײלרעלַאק טימ ךימ טנלָאפראפ סָאװ ,עריומ
 -ּפִא טשינ רעגניפ ַא ףַא ךיא לעוװ רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ זַא ,גנונערָאװ א ראפ ןעניד

 | | ,טַײז רעַײא ןופ ןטערט
 -ַאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד טגָאזעג טָאה -- ןַײז סע טעוװ ױזַא ---

 ,טומ ןַײמ טימ ןקרַאטש ךיד טפליוו וד סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ןוא -- ,םינ

 ןַײד טעװ עמַאשענ יד ןעוו טלָאמעד עליּפַא ,ןלעפ טשינ לָאמנייק ריד טעװ רע ןוא
 ךַאמ ןוא טסנעק וד יו רעדָא ןכעלעמַאּפ ךָאנ רומ ייג טציא ןוא .ןזָאלרַאפ רעּפרעק

 -נָא רימ ןלעוו רעשפע לגרעב סָאד ןײגמורַא ןרימ .סנרעטמַאל ןניוא ענַײד ןופ ריד

 קעפָאס ןייק רָאנ זיא רימ ַאב סעמכַאמ ,ןעזענ ןבָאה רימ סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןפערט

 ,סניפעג רעזדנוא ןופ סָאבעלַאב רעד זיא רע זַא ,טינ

 :טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה ףיורעד

 םיא ןלעוו רימ ביוא םורָאװ ,ןכוז וצ טשינ םיא ןַײז טעוו רעסעב ךַאט ַא --

 זא ,רָאלק ךָאד זיא ,טלעגנ םענופ סָאבעלַאב רעד עקַאט רע זיא רעמָאט ןוא ןעניפעג

 ףיא ןוא עכריט יד ךיז ןרָאּפשוצנַײא רעבירעד זיא רעסעב .ןבענּפָא םיא סע זומ ךיא

 ףֵא ןעניפעג ךיז טעוו סע זיב ,ןפיוא ןכעלטנרַא ץנאנ א ףַא ןבַײלברַאפ טימרעד לָאז

  --ַאט רעשפע ןוא ,סָאבעלַאב רעסעמע רעד ,ןקיריניינ ַאזַא ףִא טשינ ,נעװו רעדנַא ןַא

 רעד ךימ טַײרּפַאב טלָאמעד ןוא ,ןבעגענסיוא ןבָאה סָאד לעװ ךיא יו םעדכָאנ עק

 .ןרעקמוא ןופ גניניק

 -ָאװו -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,סעָאט ַא וטסָאה ןירעד ---

 .וועיוכעמ רימ ןענַײז ,זיא סָאבעלאב רעד רעוו דאשכ ַא ןיוש ןבָאה רימ ביוא םור

 ףֵא טלַאפ ,ןכוז טשינ םיא ןלעוו רימ ביוא ןוא .ןרעקמוא סָאד ןוא ןכוזוצפיוא םיא

 טקנוּפ ,סע זיא רע זַא ,ןבָאה רימ סָאװ ,דַאשכ ןקיטפעה םעד בילוצ ,דלוש יד זדנוא

 סָאװ ,ָאשטנַאס ,טסגנא ןייק טשינ בָאה .ןעוועג סעמע ןַא טימ סָאד טלָאװ רע יו

 -ענ םיא ןלעװ רימ ביוא טסגנַא ןופ ןעײרפַאב ךימ וטסעוו רַאפרעד ,םיא ןכוז רימ

 -עגכָאנ םיא טָאה ָאשטנַאס ןוא ןעטנַאניסָאר ןָאטעג ןרָאּפש ַא טָאה רע ןוא .ןעניפ

 | | .לזייא ןטניוװוענוצ ןַײז ףַא ןטיר

 -שטיר ַא ןיא ייז ןבָאה ,גרַאב לַײט ַא ןעגנַאנענמורַא טַאהעג ןענַײז ייז רָאנ יו

 ןופ ןטקיּפעצ ַא ןוא טניה יד ןופ םענעסערפעגפיוא בלַאה ַא טיוט ןניל ןפָארטעג עק

 -ַאב רעמכָאנ טָאה סָאד ןוא .?זייא-ליױמ ןטלמיײצַאב ןוא ןטלטָאזעגנָא ןא ,ןבָאר יד

 ןופ סָאבעלַאב רעד זיא שטנעמ רעקידנפױלטנַא רעד זַא ,דַאשכ רעייז טקיטפערק

 .ןשיק םעד ןופ ןוא ?זייא-?יומ םעד

 -רעד ייז ןבָאה ?זייא-ליומ םעד ףַא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןענַײז ייז יוז ןוא
 ןזיוַאב ייז ןופ סקניל ךיז טָאה עקַאט דלַאב ןוא ,ךעטסַאּפ ַא ןופ יוװ ,ףַײּפ ַא טרעה

 ןיוש ,טיהעג ייז טָאה סָאװ ,ךעטסַאּפ רעד גרַאב ןפַא ,ייז ךָאנ ןוא ןגיצ ?טניב שביה ַא

 רעד .ייז וצ ןײגּפָארַא ןטעבעג םיא ןוא ןנירשעגפיורַא טָאה טָאכיק ןָאד .ןקָאז ַא

 טָאה סע רעוו טגערפעג טָאה ןוא לָאק ןכיוה ןפא טרעפטנעענ ךיוא טָאה ךעטסַאּפ
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 ןגיצ ץוכַא ןטָארטעג טָאה רעצימע זַא ןטלעז ּווװ ,טרָא ַאזַא ןיא ,רעהַא טכארבעג ייז

 "ענג םיא טָאה ָאשטנאס .םוא ָאד ןעייג סָאװ ,סעַײכ םינימ ערעדנַא ןוא ףלעוו ןוא

 זיא ךעטסַאּפ רעד .ןלייצרעד ץְלא ןיוש .םיא ייז ןלעוו ,ןײגּפָארַא לָאז רע טרעפטנע

 רע טָאה ,ןענַאטְשעג ןענַײז ייז ּוװ ןיהַא ןעמופענוצ זיא רע ןעוו ןוא ןעגנַאנענּפָארַא

 א יי | ;טגָאזעג
 ַא טניל סָאװ ,פזייא ריצַאּפש םעד ףָא טקוק ריא זַא ,טעוועג ןיא ייג ךיא ---

 םעד הַא רָאי בלַאה ַא ןיוש טגיל רע זַא ,ךַײא ךיא רעווש .עװַאנַאק רעד ןיא רעטיוט

 : ?סָאבעלַאב ןַײז ןפָארטעננָא רעשפע ריא טָאה .טרָא

 רָאנ --- ,,טרעפטנעענ טָאכיק ןָאד טָאה -- ןפָארטעגנ טשינ םענייק ןבָאה רימ ---

 | | .ןענופעג טַײװ טשינ ָאד רימ ןבָאה לצנער ַא ןוא ןשיק ַא

 רָאנ -- ,ךעטסַאּפ רעד טרעפטנעעג טָאה -- ןענופענ סע בָאה ךיא ךיוא ---

 וצ טנָאנ ןיינוצ טשינ עליפַא ןוא ןבייהפיוא טלָאװענ טשינ לָאמנייק סע בָאה ךיא

 יי ןרעדָאמקירוצ טשינ רימ ַאב סע לָאז ןעמ ,טָארט ןשלַאפ ַא רַאפ עריומ סיוא ,םעד

 טגייל טָארט סנשטנעמ םעד רַאפ ןוא לװַײט רעד זיא קיטַאלג םורָאװ .עוויינעג ַא

 טשינ עליפא לָאז ןוא ןלַאפ ןוא ןעלכיורטש םעד רעביא לָאז רע ,סנױזַא רעטנוא רע

 | .ןעמוקעג םיא זיא סָאד יװ ןסיוו

 סע בָאה ךיא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ךיוא ךָאד ךיא נָאז סָאד ---

 -רַאו וצ ןייטש ַא טימ יוװ קעכרעמ ַא וצרעד ןיינוצ טלָאװעג טשינ בָאה ןוא ןענופעג

 ךיא םורָאװ ,ןנילעגנ זיא סע ּוװ סע טניל טרָאד ןוא טזָאלעג ןטרָאד סע בָאה ךיא .ןפ

 .לקעלנ ַא טימ טנוה ַא ביל טשינ בָאה

 .טסייוו רעשפע --- ,טנָאזענ טָאכיק ןָאד טָאה --- ,שטנעמ רעביל ,רימ טנָאז ---

 ?םיציײפַאכ יד ןופ סָאבעלַאב רעד זיא סע רעוו ריא

 טיפ זַא -- ,טרעפטנעענ ךעטסַאּפ רעד טָאה -- ןנָאז רָאנ ךַײא ןעק ךיא ---

 --ַאר ןופ לַײמ ַײרד א ,רעכעטסַאּפ ןופ קַאוויב ַא וצ זיא קירוצ רָאי בלַאה ַא ךערע ןַא

 םעד ףָא ןטירעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעננוי רעקנַאלש רעטרדיילקעג ןַײפ ַא ןעמוקענוצ ,ןענ

 ריא סָאװ ,לצנער ןוא ןשיק םעד טימ ןוא ,רעטיוט ַא ָאד טניל סָאװ ,עקַאט ?זייא-ליומ

 סע ּוװ טנערֿפעג זדנוא טָאה רע .טרירעגנָא טשינ ןוא ןענופעג סע טָאה ריא זַא טנָאז

 -עג םיא ןבָאה רימ .גרעב יד ןיא טנגענ עטסכעלטירטוצ טינ ןוא עטסדליוו יד זיא

 . םורָאװ ,סעמע רענייר רעד זיא סָאד ןוא .טציא ךיז ןעניפעג רימ ּווװ ָאד זַא ,טגָאז

 ,ווערֶא טשינ ךיא ןיב ,רעטַײװ לַײמ רעבלַאה ַא טימ ןַײרַא ךַײא ריא טדַײנש רעמָאט

  רעהַא טנעקעג ריא טָאה יו טרעדנווװ ךימ ןוא .קירוצ געוו םעד ןפערט .טעוו ריא זַא

 - ןלָאז סָאװ ,עקשזעטס ןייק טשינ עליפַא ןוא ָאטשינ געוװ ןייק זיא סע ןעוו ,ןעמוקוצ

 ,רעפטנע רעזדנוא טרעהענסיוא טָאה .ךיא גָאז ,ןַאמרעגנוי רעד זַא ןוא .ןריפ רעהַא

 - ןענַאטשענ ןענַײז רימ ןוא ןזיוועגנָא םיא ןבָאה ריס ּווװ ןיהַא ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה

 -ַאב םענדָאמ ןַײז ףֵא טשעדיכעג ךיז ןבָאה רימ ןוא זיא רע קנַאלש יװ טּפַאנענ ןוא

 ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ .גרעב יד ןיא ףיט ךיז טדַײנש ןוא טַײר רע לענש יװ ןוא רעג

 -ייא ןנעקטנַא סױרַא םורַא געט עכעלטע ןיא זיא רע זיב ,ןעזענ טשינ רעמ םיא רימ
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 ןגָאלשעצ םיא רע טָאה ,ןדיירוצסיוא טרָאװ ַא ןָא ןוא רעכעטסַאּפ ערעזדנוא ןופ םענ

 טּפַאכענּפָארַא םיא ַאב לזײא-טסַאל םענופ טָאה ןוא סיפ יד טימ ןוא ןטסיופ יד טימ

 טָאה רע רָאנ יו ןוא .טריפעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,טיורב טימ זעק ןצנַאנ םעד

 -עטלעהַאב ַא ןיא ץיגרע ןַײרַא רעדיוו קנילפ ענדָאמ רע זיא ,טריפענסיוא ץְלַא סָאד |

 ,טסּוװרעד ןופרעד ךיז ןבָאה ,רעכעטסַאּפ עכעלטע ,רימ רָאנ יו .גרעב יד ןופ שינ

 ןיא טכוזעג םיא רימ ןבָאה דנַאנַאכָאנ געט ייווצ ןוא ןכוזפיוא םיא קעװַא רימ ןענַײז

 ַא ןופ ךָאל ַא ןיא טקעטשרַאפ םיא רימ ןבָאה ןענופעג ןוא רעטרע ענעסָאלשענּפָא יד

 ,םיוב-ןּפָארּפ ןקיטכעמ ןקיד

 ןוא ןסירעצ ןיוש רעדיילק יד ,קִיֹור רעייז זדנוא וצ רע זיא ןעמוקעגסױרַא;

 םיֹוק םיא ןטלָאװ רימ ןוא ,ןוז רעד ןופ טנערבענּפָא ןוא טרעדנערַאֿפ םיִנָאּפ סָאד

 ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ םינָאמיס יד טיול ,ענַײז םידָאגב יד טינ ןעוו ,טנעקרעד

 זדנוא טָאה רע .ןכוז רימ ןעמעוו רעד זיא סָאד זַא ,ןטכַאד וצ ןבעגעג זדנוא ןטלָאװ

 רימ טגָאזעג רע טָאה ,רעטרעוו עקידניב רָאנ ,עצרוק טימ ןוא טסירנעג ךעלפעה

 ףרַאד רע סעמכַאמ ,דעמַײמ ַאזַא ןיא םיא ןעעז רימ סָאװ ןרעדנּוװ טינ ךיז ןלאז
 עסיורג ענַײז רַאפ ןעמונעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ,ףָארטש עסיוועג ַא ןעמוקּפָא ױזַא

 -עב סע ןבָאה רימ רָאנ ,זיא רע רעוו ןנָאז זדנוא לָאז רע ןטעבענ םיא ןבָאה רימ .,דניז

 ביוא זַא ,ןטעבעג ךיוא םיא ןבָאה רימ .םיא ןופ ןגירקסױרַא טנעקעג טשינ ןפיומוש

 רע לָאז ,ןעמוקסיוא טשינ ןעמ ןעק םעד ןָא סָאװ ,זַײּפש ןיא ןקיטיינ ךיז טעוו רע

 -ביל ןוא גרָאז סיורג טימ םיא רימ ןלעוװ ,ןפערט םיא ןענעק רימ ּוװ ןגָאז זדנוא

 . םינָאּפלָאקלַא רע לאז ,ןצרַאה םוצ טינ םיא סע זיא רעמָאט ןוא .ןעננערבוצ טפַאש

 | .רעכעטסַאּפ יד ַאב ןעמענוצ טשינ ןוא ןטעב ןעמוקסיורַא

 ןלַאפרעביא עקידרעירפ יד רַאפ ןַײז ?ביומ ןטעבעג ,טקנַאדעג זדנוא טָאה רע

 -ייק ןקיטסעלַאב טשינ ןוא ביל זדנוא זיא טָאג יו ןטעב רעטַײװ ףַא טנַאזענוצ ןוא

 ץוכַא ערעדנַא ןייק טשינ רע טָאה ,טנָאזעג רע טָאה ,גנוניוװ ןַײז ךעייש סָאװ .םענ

 סָאד טָאה רע יװ ןוא .וצ םיא טלַאפ טכַאנ יד ןעוו טננערב לַאפוצ רעד סָאװ רעד

 ןופ שעמַאמ ןעוועג ןענייז רימ זַא ,ןייוועג אזַא ןיא ןעגנַאנרַאפ ךיז רע זיא ,טגָאזעג

 ןוא ,טנייוועגטימ טשינ ןבָאה רימ ביוא ,טרעהענסיוא םיא ןבָאה סָאװ רימ ,ןייטש

 םיא ןבָאה רימ יו טימרעד ,ןעזסיוא ןקיטסלָאמעד ןַײז טימ ןכילגרַאפ םיא ןבָאה רימ

 ןעועג רע זיא ,טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוו םורָאװ .ּלָאמ עטשרע- סָאד ןעזענ

 דייר עטכַאזַאב ןוא עכעלפעה ענַײז טימ ןוא ןאמרעגנוי רעביל ןוא רענַײּפ ַא רעייז

 סָאװ ,רימ שטָאכ ןוא .ןשטנעמ םענעניוצרעדליוװו ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה

 טייקכעלפעה ןַײז זיא ,ןשטנעמ עטעשִאּפ רימ ןענַײז ,טרעהעגסיוא םיא ןבָאה רימ

 יו רָאנ .ןעזסױרַא טזומענ יז טָאה טייקטעשִאּפ יד עליפַא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג

 .ןגיװשטנַא ןוא ןבילבעג ןייטש םיצוְלּפ רע זיא ,ןדייר ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע

 -ַײז רימ ןוא לַײװ עשּפיה ַא דרע רעד ןיא ןגיוא יד רע טָאה ןכָאטשעגנַײא ,ןרָאװעג

 טרַאװענּפָא סענָאמכַאר טימ ןוא ןגיוושעג ןוא ןבילבעג ןייטש ךיוא עסַײמ סייעב ןענ

 טָאה רע יוװ ןופרעד םורָאװ .ןקידנע ךיז טעוו טײקנגָארטרַאפ ןַײז סָאװ טימ ןעז וצ
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 ןוא ןָאטעג טְשיִנ לטניּפ ַא ןוא דרע רעד וצ טקוקעג גנַאל ןוא ןניוא יד טנפעעצ
 ;בָאה ,ןביוהעגפיוא ןעמערב יד ןוא טמעלקרַאפ ןּפיל יד ןוא טכַאמענוצ ייז ךָאנרעד

 ,ןלַאפַאב םיא זיא סעַאגושעמ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאב רימ
 -פיוא םורָאװ ,ןעוועג טכערעג ןענַײז רימ זַא ,ןזיװַאב רע טָאה עקַאט דלַאב,

 טַאהעג ךיז טָאה רע ּגװ ,דרע רעד ןופ טעּפמיא ןדליוו ַא טימ ךיז רע טָאה ןביוהעג
 -עג ךיז ןבעל טָאה רע סָאװ ,ןטשרע םעד ַא ןלַאפעגפורַא זיא ןוא ןָאטעג ףרָאװ ַא
 יד ןופ םיא ַאב סױרַא טינ םיא ןסַײר רימ ןעוו זַא ,ךעיוק ןזייב ַאזַא טימ ,ןפָארט
 ןגירשעג ןוא .טעגרַאהרעד ןייצ יד טימ ןוא ןטסיופ יד טימ םיא רע טלָאװ ,טנעה
 וטסעוו טרָא ןפַא ָאד טָא ,ָאד טָא !ָאדנַאנרעפ רעשלַאפ וד ,ךַא :ַײברעד רע טָאה
 ןסַײרסױרַא ןלעוו טנעה יד טָא .ןָאטעג רימ טסָאה וד סָאװ ץלַא רַאפ ןלָאצַאב רימ
 ץלַא יו רעמ ןוא ןבילקרַאפ ךיז טָאה לָאמַאפַא זייב סָאדלַא ּוװ ,סנַײד ץרַאה סָאד
 טרערענסיוא ןבָאה סָאװ ,דייר םינימ ענױזַא רעטַײװ ןוא .?גורטַאב ןוא לדניווש
 רימ .רעגירטאב ןוא רעטערַאפ ןפורעגנָא םיא ןוא ָאדנַאנרעפ םעד ףַא עטסגרע סָאד
 ןוא םענעלַאפַאב םעד טנעה ענַײז ןופ ןסירעגסױרַא םירוסעי ןוא ימ סיורג טימ ןבָאה
 -ךליוו ןוא סעטסוק יד ןשיװצ ןַײרַא זיא ןוא טדערעג טשינ טרָאװ ַא רעמ טָאה רע
 | .ןגָאױצכָאנ םיא ןעוועג ךעלנעמ טשינ זיא זדנוא זַא ױזַא ,זָארג

 -ןטייצ םיא טלַאפַאב סעַאנושעמ סָאד זַא ,רעיישעמ רעבירעד ךיז ןענַײז ריִמ,
 -ענ עסיורנ א רָאנ םיא ןגעק ןיגַאב טזומעג טָאה ָאדנַאנרעפ ַא סעּפע זַא ןוא זייוו
 טָאה ץלַא סָאד .טריפרעד םיא טָאה סָאד סָאװ וצ ןופרעד ןעז וצ זיא סע יוװ ,עלָאװ
 ןפַא ןעמוקעגסױרַא זיא רע ןעוו (לָאמ ךַאס ַא) לָאמ ןדעי טקיטעטשַאב ךָאנרעד ךיז
 יז סָאװ םעד ןופ ןסע וצ ןבענ סעּפע םיא ןלָאז ייז רעכעטסַאּפ יד ַאב ןטעב געוו
 םָאד טלַאפַאב םיא ןעוו םורָאװ .דלַאװנ טימ ייז ַאב ןעמענוצ רעדָא ,ךיז טימ ןבָאה
 .ןֿפו ןטוג ןטימ םיא ןבינ רעכעטסַאּפ יד סָאװ ןסע סָאד טינ רע טמענ ,סעַאנושעמ
 ןוא ךעלפעה ,ביל זיא טָאג יו רע טעב ,ןעניז םַאב זיא רע ןעוו ןוא .געלשעג טימ רָאנ
 .ןגוא יד ןיא ןרערט טימ עליפַא ןוא ךַאס ַא רעייז רַאפרעד טקנַאד רע ןוא ,קיטרַא

 רעטַײוװ ךעטסַאּפ רעד טָאה -- ןרָאה ענַײמ ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא ןוא,
 ענַײמ ,ןעגנוי ריפ ךָאנ טימ ךיא ,טכַאמענּפָא רימ ןבָאה ןטכענ זַא --- ,טלייצרעד
 ןלעוו רימ זיב ןכּוז גנַאל ױזַא םיא ןלָאז רימ ,ענַײמ טנַײרּפ ייווצ יד ןוא ןלעזעג ייווצ
 טניפעג סָאװ ,רַאװָאדָאמלַא ןיא ןריפקעװַא ןזייב רעדָא ןטוג טימ ןוא ןעניפעג םיא
 ,גנולייה ַא טָאה קנערק ןַײז ביוא ,ןלייחסיוא םיא טרָאד ןוא ןענַאדנופ לַײמ טכַא ךיז

 יצ ,זיא רע רעוו ןסיוורעד ךיז רימ ןלָאז ,ןעקנַאדעג יד ַאב ןַײז טעװ רע ןעוו
 ,ורַאה עניימ ,סָאד טָא ,קילנמוא ןַײז ןגעוו ןבעג ןסיוװ וצ ייז ןוא ,םיוויורק רע טָאה
 טייטשרַאפ ןופרעד ןוא ,טגערפענ ךימ טָאה ריא סָאװ ףיורעד ןגָאז ךַײא ךיא ןעק
 ןיא ,ןענופעג טָאה ריא סָאװ ,םיצייפַאכ יד ןופ סָאבעלַאב רעד זַא ,ןיילַא ןיוש ריא

 סעמכַאמ) ןטעקַאנ ַא ןוא ןקנילפ ַאזַא ןפיול ןעזענ םיא טָאה ריא סָאװ רעד עקַאט

 ןעזעג ןשטנעמ םעד טָאה רע ױזַא יו טנָאזעג טאהעג ןיוש םיא טָאה טָאכיק ןָאד
 | | .(גרעב יד ףַא ןעגנירּפש

 םיא טָאה ךעטסַאּפ רעד סָאװ ץלַא טרעהעגסיוא טָאכיק ןָאד טָאה טּפַאגרַאפ
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 -קילנמוא רעד זיא סע רעוו ןסיוו וצ ןעמוקַאב קעשייכ רעמ ךָאנ טָאה ןוא טלייצרעד

 -ַײנ רעירפ ךָאנ טָאה רע יו ,טכַאמענּפָא ךיז אב טָאה רע ןוא ,רענעגושעמ רעכעל

 ערָאנ ןייא ןייק ןוא עלעקניוו ןייא ןייק ןוא גרַאב ןצנַאג םעד ןרעטשינוצסיוא ,טנכער

 .ןעניפעג םיא טעװ רע זיב ןקוקנַײרַא טשינ לָאז רֹע נו ןזָאלכרוד טשינ

 -עג ןוא טפָאהעג טָאה רע יוװ רעסעב ךָאנ ןָאטעג סָאד טָאה לזַאמ סָאד רָאנ

 -טיורא ןיא סָאװ ,טלַאּפש-גרַאב א ןופ טָאה קילבנניוא םעד ןיא סעמכַאמ ,טנכער

 טָאה רע סָאװ ,ןשמרעגנוי רעד ןזיװַאב ךיז ,ןענַאטשעג ןענַײז ייז ּוװ טרָאד ןעמוקעג

 ןייטשרַאפ וצ ןעוועג רעווש זיא סָאװ סנױזַא סעּפע רע טָאה טדערעג ןוא ,טכוזעג

 יו ןעוועג זיא עשָאבלַאה ןַײז .סנטַײוו רעד ןופ טסעומש רעװ ,טנָאנ רעד ןופ עליפַא
 טָאכיק ןָאד טָאה ,רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו רָאנ ,טלָאמענּפָא רעירפ ןיוש

 ,סנסירעצ ַא ,ןנָארטעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ,לבַײל ענעסקַאלּפוב סָאד זַא ,ןעזרעד

 טנָארט סָאװ ,שטנעמ ַא זַא ,ןעגנורדעג טָאה רע ןוא ,טצעזַאב ןעניטשרוב טימ זיא
 ןַאמרעגנוי רעד ןעוו .עירָאגעטַאק רעקירעדינ ַא ןופ ןַײז טינ זומ ,םישובלַאמ ענױזַא

 רעייז רָאנ ,לָאק ןקירעזייה ןטרַאה ַא טימ טסירגעג ייז רע טָאה ,ןעמוקענוצ ייז וצ זיא

 ןוא טייקיטרא רעקינייוו טשינ טימ טסירגענקירוצ םיא טָאה טָאכיק ןָאד ,ךעלפעה
 ןוא עיצַארג ןוא גנוטלאה רענַײפ טימ עטנַאניסָאר ןַײז ןופ ןעננורּפשענּפָארַא זוא

 יו ,סמערָא יד ןיא ךיז אב ןטלַאהעג טסעפ ןוא גנַאל ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה

 םיא ןטלָאװ רימ סָאוװ ,ןַאמרעננוי רעד .טנעקעג ןרָאי עננַאל טייז םיא טלָאװ רע

 טָאכיק ןָאד יו) םיִנָאּפ ןטרעצענּפָא םעד טימ רענעסירענּפָא רעד ןפורנָא טנעקעג

 ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ .ךיז ןופ טקורענּפָא ?סיבַא םיא טָאה ,(ןקידכעבענ םעד טימ

 -עננָא םיא רע טָאה ,ןעלסקַא סטָאכיק ןָאד ףֵא טנעה יד טימ ןוא ןעמענמורַא טזָאלעג

 ןָאד ףַא טרעדנווװעג ךיז טָאה ןוא םיא רע ןעק יצ ןעז טלָאװעג טלָאװ רע יו ,טקוק

 טָאביק ןָאד יוװ רעקינייו טשינ ,רעצנַאּפ ןַײז ףַא ןוא טלַאטשעג ןוא ןעזסיוא סטָאכיק

 -ענּפָא רעד ןדייר ןעמונעג טָאה ,ךיז ןעמענמורַא ןכָאנ רעטשרע רעד ץרוק .םיא ףַא

 ,.רעטַײװ ךיז טנָאז סָאװ סָאד טגָאזעג טָאה ןוא ,רענעסיד

 .לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ ןוא ריפ

 .ַאנערָאמ גרעב יד ןיא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ טלייצרעד טרעוװ סע ּווז

 -נַײא סערעטניא סיורנ טימ ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןַא ,טלייצרעד עטכישעג '"ױ

 -עג רעטַײװ טָאה סָאװ ,גרעב יד ןופ רעטיר םענעלַאפעגכרוד םּוצ טרעהעג

 | | :טגָאזעג ןוא טדעד

 קנַאד ךיא ,טינ ךַײא ןעק ךיא זַא ,טנעז ריא רעוו ,רַאה ןַײמ ,רימ טביילג --
 ןוא ןזיװעגסױרַא רימ טָאה ריא סָאװ ,טפַאשטנַײרּפ ןוא טייקכעלפעה רעד רַאפ ךַײא

 - ,סעליוכיעב זיא ןליוו ןיימ יו רעמ ןעניד וצ ךַײא דנאטש ןיא ןַײז ןלעוו טלָאװ ךיא
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 .-פיוא ןטוג םעד ןוא ןזיװעגסױרַא רימ עייגענעב טָאה ריא סָאװ ,ןליוו ןטוג םעד רַאֿפ

 ןבעג טשינ שרעדנַא סעּפע רימ ?יוו ?ריוג ןַײמ רָאנ ,טבַאמעג רימ טָאה ריא סָאװ ,םַאנ

 .טימ רָאנ יו ,רימ טוט ןעמ סָאװ סטוג ןרַאפ קירעהעג יוװ ןעקנַאדוצּפָא סָאװ טימ

 | .ןעניולַאב וצ סָאד רעגַאב ןטסעב ןַײמ

 ,ױזַא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןעניד וצ ךַײא זיא רענַאב ןַײמ ---

 -ךַײא לע ךיא זיב ןיינוצסיורַא טשינ נרעב יד ןופ טכַאמענּפָא רימ ַאב בָאה ךיא זַא

 םעד וצ עפורט ַא סעּפע ןעניפעג ןעק ןעמ ביוא ןסיוורעד ךיז ךַײא ןופ ןוא ןעניפעג

 .טבעל ריא יו ןופרעד סיורַא סע טעז ןעמ יוװ ,ךיז ןיא טגָארט ריא סָאװ ,קיטייוו

 .ןוא .סיילפ ןטסערג םעד טימ ןכוז יז ךיא לָאז ,ןכוז עפורט יד ףרַאד ןעמ ביוא ןוא

  רעדעי רַאפ ריט יד ןסָאלשענ ןטלַאה סָאו ,ענעי ןופ ןיא קילנמוא רעַײא ביוא

 .פייוועב ,ןעק ךיא טַײװ יו ןגָאלק ןוא ןענייוו ןפלעה ךַײא טנכערענ ךיא בָאה ,טסיירט

 +ךקיטייוו לָאז סע רעװ טניפעג ןעמ ןעוו טלָאמעד ךיוא זיא רַאצ םעניא טסיירט ַא
 -פםעה א טימ ןרעוו וצ טקנַאדַאב טנידרַאפ ענַאװַאק עטוג ןַײמ ביוא ןוא ,םיא רַאפ |

 .,טייקבעלפעה טימ לַאלש םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,רַאה ןַײמ ,ךַײא ךיא טעב ,טייקמעל

 'טָאה ריא סָאװ ,ךַאז רעד טימ ךַײא ךיא רעװשַאב ךיוא ןוא ,ךַײא ןיא עז ךיא סָאװ

 .'רעוו ןנָאז רימ טלָאז ריא ,טביל ריא רעדָא ,טבילעג ןבעל רעַײא ןיא ץלַא יו רעמ

 .ןברַאטש רעדָא ןבעל ָאד טלָאז ריא ןעוועג םעריוג טָאה סָאװ עביס יד ןוא טנעז ריא

 -רעד ױזַא ייז ןשיוצ טבעל ריא סעמכַאמ ,עַײכ-דלַאװ א יװ ,שינעדליוו רעד - ןיא

 ךיא ןוא .ןעזסיוא ןוא עשָאבלַאה רעַײא ןופ סע טעז ןעמ יו ,ןיילַא ךיז ןופ טרעטַײװ

 -ַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןדרָא-רעטיר םעד ַאב -- ןבענעגוצ טָאכיק ןָאד טָאה --- רעווש |

 .,רעטיר-רעדנַאו א ןופ ףורַאב ןַײמ ַאב ןוא ,רעקידריוומוא ןוא רעקידניז ַא ,ןעמוק

 ךימ יו ַײרטעגנ ױזַא ןעניד וצ ךַײא ,ןקילױװַאב ןירעד ,רַאה ןַײמ ,רימ טעװ ריא ביוא

 ביוא ןדָאש רעַײא ןרעקמוא ןעז רעדָא ,ןיב ךיא סָאװ סָאד ןַײז ןַײמ וועייכעמ זיא

 .טגָאזעגוצ ךַײא בָאה ךיא יװ ,ןענייוו ןפלעה ךַײא רעדָא ,ןרעקמוא םיא ןעק ןעמ

 -ענ םעד טימ רעטיר םעד ןדייר ױזַא טרעהעג טָאה סָאװ ,רעטיר-דלַאװ רעד

 טכַארטַאב םיא טָאה ןוא םיא ףא טקוקעג טַײצ עצנַאנ יד טָאה ,םינָאּפ ןקידכעב

 רע טָאה ,טכַארטַאב טוג טָאהעג ןיוש םיא טָאה רע ןעוו ןוא ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ

 | | :טגָאזעג ױזַא םיא

 ,ביל ךַײא זיא טָאנ יו ,רימ טיג ,ןסעּפָא סעּפע ןבעג וצ רימ טָאה ריא ביוא ---

 קנַאד סלַא ,רימ טסייה ריא סָאװ ץלַא ןָאט ךיא לעװ ,ןסעּפָא לעװ ךיא יוװ םעדכָאנ
 .טנַאזענסױרַא ָאד רימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנווװ עטוג יד רַאפ

 .ןופ ַאשטנַאס ,טַאהעג ךיז טימ ןבָאה ייז סָאװ ןעמונעגסױרַא ףעקייט ןבָאה ייז

 ןַײז ןליטש לָאז רעקירעגנוח רעד יידעק ,לעפ ןַײז ןופ ךעטסַאּפ רעד ןוא קַאז ןַײז

  ןייא ןשיוצ לעטשּפָא ןָא ,לענש ױזַא ,רעלוד ַא יו ןסעגעג טָאה רע ןוא ,רעגנוה

 טשינ ןוא ,ןעננולשעג רָאנ ,טַײקעג טשינ טָאה רע סעמכַאמ ,ןטייווצ םעד ןוא ןסיב
 .טָאה רע יו .טדערעגסױרַא טרָאװ א ןבָאה ,םיא ףַא .טקוקענ ןבָאה סָאװ יד טשינ ,רע

 .ןוא ןייגכָאנ םיא ןלָאז ייז ןזיוועגנָא טנַאה רעד טימ ייז רע טָאה ,ןסע טקידנעעג
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 א רעטניה עלעקנָאל ןירג ַא וצ טריפענוצ ייז טָאה רע ןוא ןָאטענ ייז ןבָאה ױזַא

 יןגיוצץגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד .טרָא םעֹד ןופ טַײז ַא ןָא ןעוועג זיא סָאװ ,זדלעפ

 -סיוא טרָאװ ַא ןָא ץלַא ,ערעדנַא יד ךיוא ןָאטעג ןבָאה ענענייא סָאד ןוא זָארג ןפָא

 :ןביוהעגנָא טָאה ןוא טכַאמעג םעװקַאב ךיז טָאה רענעסירעגּפָא רעד זיב ,ןדיירוצ ||

 -םיוא רעטרעוו עצרוק ןיא ךַײא לָאז ךיא ,ןרַאה ענַײמ- ,ביל זיא ךיײא ביוא ---

 ןייק טימ טעװ ריא זַא ,ןגָאזוצ רימ ריא טזומ ,ןענַײז ןדַײל עניימ םיורנ יוװ ןלייצרעד

 ןַײמ ןופ םידָאֹפ םעד ןסַײרעביא טינ ךַאז רעדנַא םוש ןייק טימ ןוא עגַארפ ןייא

 םעד ףֵא ןןסַײרעביא ךימ טעוו ריא ּוװ טרָא םעד ףַא םורדָאװ ,עטכישענ רעקירעיורט|

 .ןלייצרעד םעד טימ ןבַײלב ןייטש ךיא לעװ טרָא

 ,עסַײמ יד טנַאמרעד ןטָאכיק ןָאד ןבָאה םענעסירענּפָא םעד ןופ רעטרעוװ יד

 סע ןגיצ ?פיוו ןסעגרַאפ טָאה רע ןעוו ,טלייצרעד םיא טָאה רעגערטנּפָאװ ןַײז סָאוװ

 רעד ןטימניא ןבילבעג ןייטש זיא רע ןוא ךַײט םעד רעבירַא טַאהעג ןיוש ןענַײז

 :טדערעג טָאה סָאװ ,םענעסירענּפָא םוצ םוא ךיז ןרעק ר"מ רָאנ .עסַײמ

 ןבשעכ ןצרוק א ןכַאמ ךיז טליוו רימ סעמכַאמ ,ָאד ךיא ךַאמ גנונערָאװ יד --- |

 ןוא .ןבענוצ ןדַײל עיינ רימ רַאפ טניימ ,ייז ןענָאמרעד זיולב סָאװ ,ןדײל עניימ ןופ

 ןיא רענַאב רעַײא יידעק ,טיידַאב סעּפע ןופ םענייא ןייק ןזָאלכרוד טשינ ליוו ךיא-

 ,ןקידירּפַאב וצ סָאמ רעלופ רעד

 -רַאפ רעד טימ ןוא ןעמָאנ סנעמעלַא ןיא טנַאזענוצ םיא סע טָאה טָאכיק ןָאד

  :ןביוהעגנָא רע טָאה ,גנורעכיז-

 עטסעב יד ןופ טָאטש ַא ןיא ןריובעג ןיב ךיא ,ָאינעדרַאק ךימ טפור ןעמ ---
 -מוא ןַײמ ,ךַײר ןענַײז ןרעטלע ענַײמ ,רעקילעדַא ןַא זיא םַאטש ןַײמ ,עיזולַאדנַא ןיא
 טָאה םַאטש ןַײמ ןוא טנייװַאב רעכיז םיא ןבָאה ןרעטלע ענַײמ .ןוא סיורג זיא קילג

 טורָאװ .סערישַא רעייז טימ ןרעדניל טנעקעג טשינ םיא ןבָאה ייז ןוא טליפעג םיא

 א .למיה םענופ ןגָאלּפ יד ןליטש וצ ךעיוקעב טשינ ןענַײז דרע רעד ןופ רעטיג עלַא

 רעצנַאנ רעד טימ טצעזַאב םיא טָאה עביל יד ןוא ,דרע רעד ּףַא טבעלעג טָאה למיה
 יורפננוי ַא ,עדניצסול זיא ןייש ױזַא .ןשטניוו טנעקעג רימ בָאה ךיא סָאװ ,טכַארּפ

 -טנרָא ןַײמ יו טייקטסעפ רעקינייוו טימ רָאנ ,ךיא יוװ עכַײר ַא ןוא עקילעדַא ןַא ךיוא

 -רַאפ ןוא טרענַאב ,טאהעג ביל ןעדניצסול בָאה ךיא .טגנַאלַאב טָאה קנַאדענ ןכעל

 דלישמוא רעד טימ טָאהענ ביל ךימ טָאה יז ןוא ,ןרָאי עטסגנוי ענַײמ טניז טרע

 טסווװעג ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא .טביולרעד ריא טָאה טננוי ריא יו טייקסטונ ןוא

 ןבָאה ןעזעג םורָאװ ,טקיטסעלַאב טשינ ייז טָאה סָאד ןוא ןרעגַאב ערעזדנוא ןופ

 רעמ ןסיוא טשינ ייז ןענַײז ,טַײוו יוו קעװַא ןלָאז ןרענַאב יד עליפַא ןעוו זַא ,ייז

 ןוא סעכִיי ןבַײלג רעזדנוא טימ םעקסעה ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ענעסַאכ יו

 | .ןגעמרַאפ ןכַײלג

 ,עביל סנדייב רעזדנוא ריא טימ ןוא רעטלע סנדייב רעזדנוא זיא ןסקאוועג,

 .טשינ טרעדָאפ טייקידנעטשנָא יד זַא ,טכאדענ ךיז טָאה רעטָאפ סעדניצסול ןוא



 ,עבזיט רענעי ןופ ןרעטלע יד יו טַאמיק ,בוטש ןיא ייז וצ ןעמוקנַײרַא ךימ ןזָאל וצ

 ל?מעלפ ַא טניילענוצ טָאה טָאברַאפ רעד ןוא ,ןטעָאּפ יד ןופ ןעגנוזַאב ױזַא זיא סָאװ

 יד רע טָאה טליטשעגנַײא שטָאכ םורָאװ .ןטייווצ םוצ רענַאב ןייא ןוא למעלפ ַא וצ

 וצ ךעלנייוועג ןביג סָאװ ,סרעדעפ יד טימ ןָאט טנעקענ טשינ סע רע טָאה ,רעגניצ
 --ַאֿפ טניל ןצרַאה ןיא סָאװ ,רענניצ יד יו רעירפ ךָאנ ,ןפרַאד ייז ןעמעוו ןסיוו

 םוטש טכַאמ ןוא טפָא טשימעצ ןזעוו ןטבילעג םעד ןופ ןַײזַײב סָאד םורָאװ .ןגרָאב

 ךיא ווירב ל?פיוו !ןעלמיה .גנוצ עטסקידרעּפָאה יד ןוא רענַאב ןטסנסָאלשטנַא םעד

 לםיוו !ןעמוקַאב בָאה ךיא סרעפטנע עקידנעטשנָא עליווו ַארַאס !ןבירשענ ריא בָאה

 ייז ןיא טָאה ץרַאה סָאד סָאװ ,ןזרעפ עטבילרַאפ לפיוו ןוא טסַאפרַאפ בָאה ךיא רעדיל

 עקידנענערב ענַײז ןלָאמעג ,טקישעגרעביא ריא ןוא טכַארבענסױרַא ןליפעג ענַײז

 !ןליוו ןַײז טלטרעצעג ןוא ןעגנורענירעד ענַײז טלַײװעג ,ןרענַאב

 ץרַאה ןַײמ ןוא טמעלקעג טליפעג ךימ ךיא בָאה ,זיא סעמע רעד יװ ןוא ,

 ןָאט וצ סעּפע ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ןעז וצ יז רעגַאב םעד טימ טנערבעג טָאה

 רַאכס ןטנידרַאפ ןוא ןטרענַאב םעד ןעמוקַאב ןוא ענַאל רעד וצ ןכַאמ ףָאס ַא ןוא

 רַאפ ןבענ רימ יז לָאז רע ןטעב רעטָאפ ריא וצ קעװַא ןיב ךיא ןוא .עביל ןַײמ רַאפ

 ןטוג ןַײמ רַאפ רימ טקנַאד רע זַא ,רימ רע טָאה טרעפטנעעג .בייו ךעלצעזענ ןַײמ

 ןַײמ יו ױזַא רָאנ ,גנוריצ ןַײז טימ ןרעַאב וצ ךימ ךיוא ןוא ןרעַאב וצ םיא ןליוו

 טימ טינ ביוא םורָאװ .גָאלשרָאפ םעד ןכַאמ וצ טכער סָאד םיא טמוק טבעל רעטָאפ

 רעדָא ןעמענ יז לָאז ןעמ סָאװ ,לדיימ ַאזַא עדניצסול טינ זיא ,ןליוו ןוא טסוג ןַײז

 םורָאװ ,ענָאװַאק רעטונג ןַײז רַאפ טקנַאדַאב םיא בָאה ךיא .עוויינניב ןבענקעווַא

 םיקסַאמ וצרעד טעוװ רעטָאפ ןַײמ זַא ןוא טכערענ זיא רע זַא ,ךיא בָאה טכַארטעג

 וצ קעװַא דלַאב ךיא ןיב ,קנַאדעג םעד טימ .ןנָאז םיא סע לעוװ ךיא רָאנ יו ןַײז

 םיא וצ ןעמוקעגנַײרַא ןיב ךיא יו ןוא .רענַאב ךיא סָאװ ןנָאז םיא רעטָאפ ןַײמ

 "ייא ןוא ,טנעה יד ןיא ווירב ןטנפעעג ַא טימ ןפָארטענ םיא ךיא בָאה ,רעדייכ ןיא

 ;טגָאזעג ןוא טגנַאלרעד ריס םיא רע טָאה ,טנָאזעג סעּפע םיא בָאה ךיא ךָאנ רעד

 .ָאדרַאקיר סעקוד רעד סָאװ ,ןליוו םעד ,ָאינעדרַאק ,ןעז וטסעוו ווירב םעד ןופ ,

 - ,"ןָאט ּוצ סטוג ריד טָאה

 יַאּפש א זיא ,ןרַאה ענַײמ ,ןסיוו ןיוש טזומ ריא יוװ ,ָאדרַאקיר סעקוד רעד,

 -ַאדנַא ןופ טנגעג רעטסעב רעד ןיא ךיז טניפעג טַאטש ןַײז סָאװ ,דנַארג רעשינ -

 זַא ,רעקיצרַאה ַאזַא רע זיא ןעוועג ןוא ,ווירב םעד טנעיילענרעביא בָאה ךיא .עיזול

 טשינ םיא טוט רעטָאּפ ןַײמ ןעוו עלוװַא ןַא ןעוועג טכָאװ סע טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 יו רע לַײװ ,םיא וצ ןקיש ךימ לָאז רעטָאפ ןַײמ רע טָאה ןטעבעג ןוא .עוויוט יד

 ףַא טמענ רע ןוא ,ןוז ןטצלע ןַײז ןופ ,רעניד ןייק רַאפ טשינ ,רעװַאכ ַא רַאפ ךימ

 .רימ וצ טליפ רע סָאװ ,גנוצעש רעד טימ םעקסעה ןיא ,ןטַאטשוצסיױא ךימ ךיז

 ,קידנגַײװש םוטש ןבילבעג ןייטש ןיב ןוא ווירב םעד טנעיילענרעביא בָאה ךיא

 ,ןרָאמּפָא וטסעוו םורַא געט ייווצ ןיא :טגָאזעג רימ טָאה רעטָאפ ןַײמ ןעוו טָארפיב

 .וצ געװ ַא ריד טנפע רע סָאװ טָאנ קנַאד ןוא ,סעקוד םעד ןָאט בילוצ ָאינעדרַאק
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 םעד ןיא ךָאנ ןוא יױזַא ."טרעוו סע טזיב וד זַא ,סייוו ךיא סָאװ סָאד ןכַײדגרעד

 - ,ןרָאפוצּפָא טַײצ יד זיא ןעמוקעג .ץעיוי לַאב רעד ,רעטָאפ ןַײמ טדערעג טָאה ךערע

 -ַאּפ סָאװ טלייצרעד ריא בָאה ןוא ןעדניצסול טימ טדערעג טנווָא ןיא ךיא בָאה

 ןוא ןטרַאװּפָא לָאז רע ןטעבעג םיא בָאה ןוא ,רעטָאפ ריא ענעגייא סָאד ןוא טריס

 ןופ ?יוו ָאדרַאקיר רעד סָאװ ןעז לע ךיא זיב רעטכָאט ןַײז ןגָאװצ טשינ םענייק

 טנזױט טימ טקיטפערקַאב סָאד טָאה יז ןוא טנַאזענוצ רימ סע טָאה רע .רימ

 .ןשעלַאכ לָאמ טנזיוט ןוא סעגווש

 ןעמונעגפיוא ןייש ךימ טָאה רע ןוא ָאדרַאקיר סעקֹוד םוצ ךיא ןיב ןעמוקעגנַא,

 -ינרַאפ טשינ יד טָאה בייהנָא ןופ ןיוש זַא ,טונ ױזַא רימ וצ ןנױצַאב ךיז טָאה ןוא

 -עג ,רעניד ערעטלע יד ןעוועג ענַאקעמ ךימ ןבָאה סע .סריא ןעמונעג טייקשירענ

 ייז ןיא ,סױרַא רימ טזַײוװ סעקוד רעד סָאװ ,דעסעכ רעד זַא ,ייז ךיז טָאה טכַאד

 -עקוד םעד ןעמוק ןַײמ טימ טיירפענ ךיז טָאה זיא סע רע יוװ רעמ רָאנ .עָארעל |
 ,רילַאװַאק ַא רעכָאב רעקנַאלש ַא ,ַאדנאנרעפ ןעמָאנ םעד טימ ,ןוז רעטייווצ סעס

 ןַײז ןרעוו לָאז ךיא טלָאװעג דלַאב טָאה סָאװ ,טנַאה רעַײרפ ַא טימ ,רעטבילרַאפ ַא

  טָאה רערעטלע רעד שטָאכ ןוא .ןדייר ֹוצ ןבעגעג ןעמעלַא טָאה סָאד ןוא טנַײרּפ
 ןעננאגעג טשינ ךָאד סע זיא ,קידענעג רימ וצ ןעוועג זיא ןוא טַאהעג ביל ךימ
 ןָאד ןגױצַאב רימ וצ ךיז טָאה סע יװ ןוא טָאהעג ביל ךימ טָאה סע יװ טַײװ ױזַא

 סָאװ דָאס אזַא אטשינ ןיא טנַײרפ ןשיװצ יו ױזַא ,זיא עסַײמ יד .ָאדנַאנרעפ
 רימ ןשיווצ ןעוועג זיא סָאװ עבילרָאפ יד ןוא ,ןטלַאהַאבסױא ןענעק םיא לָאז ןעמ

 -עג רע טָאה ,טפַאשטנַײרפ רעד ץַאלּפ ריא ןטָארטענּפָא טָאה ,ָאדנַאנרעפ ןָאד טימ

 ,שינעבילרַאפ ַא ךעיוקימ טּפױהרעביא ,ןשינעטכַארט ענַײז עלַא רימ טימ טלייט

 יד ,?דיימ שירעױּפ א רע טָאה טַאהענ ביל ,ןעור טזָאלענ טשינ םיא טָאה סָאװ
 א ,ענייש א ,סעלַײמ עסיורג טימ ןוא ,טכענקדנַאל ַא סרעטָאפ ןַײז ןופ רעטכָאט
 טנעקעג טשינ טָאה ,ןעזענ יז טָאה סע רעו ןוא ,עכעלטנרא ןא ןוא ענולק ַא ,עונצ

 | ,סױא רעמ ךיז טנכייצ יז סעלוימ עֶלַא יד ןופ רעכלעוו טימ ןנָאז

 -ַאב סָאדנַאנרעפ ןָאד טריפרעד ןבָאה עטרעױּפ רענייש רעד ןופ סעלַײמ יד,

 ןבענ ריא ןסָאלשַאב רע טָאה ,יורטוצ ןלופ ריא ןעניוועג וצ יידעק זַא ,וצרעד ןרעג
 ןסייהעג טָאה שרעדנַא םורָאװ ,ןבָאה ענעסַאכ ריא טימ טעוװ רע זַא ,טרָאװ ןַײז

 ךיא בָאה ,טפַאשטנַײרפ ןַײז טימ םיא וצ וועיוכעמ .עכעלנעמוא סָאד ןעגנַאלראפ

 -ייב עטסקידעבעל יד טימ ןוא ,טנָאמרַאפ בָאה ךיא סָאװ דייר עטסעב יד טימ
 ןדיירּפָא םיא ןוא ןרעטׂש םיא טווורּפעג ,ןעוועג טנַאקַאב רימ ןענַײז סָאװ ןליּפש
 -רעד ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טינ טפלעה סע ןעזענ בָאה ךיא זַא רָאנ ,רענַאב ןַײז ןופ
 ןא .אדנאנרעפ ןָאד רָאנ .רעטָאפ ןַײז ,אדרַאקיר סעקוד םעד לַאפ םעד ןגעוו ןלייצ
 -ענרעביא טאהעג םעד ןגעװ ןיוש טָאה ,רעקיטכיזרָאֿפ ַא ןוא רעטציּפשעגרעביא

 רעכעלטנרַא ןא יװ ,וועיוכעמ ןיב ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע סעמכַאמ ,טכַארט
 םעד רַאה ןַײמ ןופ ןעמָאנ ןטונ םעד ןקידעש ןעק סָאװ סנױזַא ןטיהרַאפ וצ רעניד

 רע זַא ,טנַאזעג רימ רע טָאה ,ןרָאנעג ןוא ןעיירדרַאפ וצ ךימ יידעק ןוא .סעקוד
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 ,טייקנייש יד ּפָאק םענופ ךיז ןגָאלשוצסױרַא יו געווסיוא רעדנַא ןייק טשינ טָאה

 רע ןוא ,םישָאדַאכ עכעלטע ףַא ןרָאפקעװַא רָאנ יו ,ןעננַאפעג םיא טלַאה סָאװ

 -סיוא םעד טימ ,זיוה ןיא רעטָאפ ןַײמ וצ ןרָאפּפָא עדייב ןלָאז רימ זַא ,ןלעוו טלָאװ

 עטוג רעייז עכעלטע ןעלדנַאהנַײא ןוא ןקוקנֶא טרָאפ רע זַא ,סעקוד םעד רַאפ דייר

 דרעפ עטסעב יד ןופ רעטומ יד ,טָאטש ןיא זדנוא ַאב ןַארַאפ ןענַײז סָאו ,דרעּפ

 רימ ןיא ךיז טָאה ,טרעהרעד םיא ןופ סָאד בָאה ךיא רָאנ יו .טלעוו רעד ןיא

 םוצ ױזַא ןעועג טשינ רימ זיא סולשַאב ןַײז שטָאכ ןוא ,עביל ןַימ טקעוװרעד

 טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטסנגנולעג םעד רַאפ ןענופעגסיוא םיא ךיא בָאה ,ןצרַאה

 -םול ןַײמ טימ ךיז ןעז וצ טייהננעלעג עטוג ַא ןעזענ ןירעד בָאה ךיא ,ןטכַארטוצ

 | ,עדניצ

 ןוא ןעװעג םיקסַאמ ךיא בָאה ,גנַאלרַאפ םעד טימ ןוא קנַאדעג םעד טימ,

 סעמע רעד יוװ ,םורָאװ ,רעכיג סָאװ ןָאט סע לָאז רע טדערעגוצ ךיוא םיא בָאה

 -ַאשבַאמ עטסעפ עלַא ףַא טקוקעג טשינ ,סריא טײקרעטַײװרעד יד ךיז טוט ,זיא

 רימ וצ זיא רע רעדייא ךָאנ ,רע טָאה ,טסּוװהעד רעטעּפש ךימ בָאה ךיא יו .סעוו

 ןוא ןַאמ ַא ןופ טכער םעד טימ עטרעױּפ יד ןסָאנעג טָאהעג ןיוש ,טימרעד ןעמוקעג

 טָאה ןוא רַאפעג ןָא ןעיניא םעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז יו ןפיוא ןַא טכוזעג טָאה

 -רעד ךיז טעװ רע ןעוו ,ןגָאז טעוװ סעקוד רעד רעטָאפ ןַײז סָאװ טרעלקענרעביא

 טשינ עביל זיא םירוכָאב עגנוי ַאב יז ױזַא .טשירַאנַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןסיוו

 ,סונעג רעד יוװ רעמ טשינ ?יצ רעייז זיא ףָאסלָאקּפָאס ןוא ,קעשייכ רעד יוװ רעמ

 זיא'ס טניימעג טָאה ןעמ סָאװ טימרעד סיוא זיא ,םיא טכיירגרעד ןעמ זַא ןוא

 -עגנָא ריא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,ץינערג יד רעכירַא טשינ ןעק יז סעמכַאמ ,עביל

 רָאנ יוװ זַא ,ךיא ןיימ ,ריא ןופ טינ טסייוו עביל עסעמע יד סָאװ ,ץינערג ַא ,טנכייצ

 קעשייכ רעד ןעגנַאנעגּפָא םיא ַאב זיא ,עטרעױּפ יד ןסָאנעג טָאה אדנַאנרעפ ןָאד

 טשרעמיולק רע טָאה רעירפ ביוא ןוא .ץיה יד טליקענּפָא םיא ַאב ךיז טָאה סע ןוא

 ןסעמע רעד ןיא טציא רע טָאה ,ןליטש וצ ץיה ןַײז יידעק ריא ןופ קעװַא טכָאװעג

 .ןליטש ןפרַאד וצ טינ יז יידעק קעװַא טלָאװעג

 טקישעג רע טָאה ךימ ןוא שינעביולרעד יד ןבעגעג םיא טָאה סעקוד רעד,

 רעטָאפ ןַײמ םיא טָאה ,טָאטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג ןענַײז רימ .ןטײֿפגַאב םיא

 רעדיװ ןוא עדניצסול ןעזענ דלַאב בָאה .ךיֹא .טסַאּפ םיא רַאפ יװ ןעמונעגפיוא

 -סיוא רעדָא ןברַאטשעג ןעוועג טשינ ייז ןענַײז לָאמנייק שטָאב) טבעלעגפיוא ןבָאה

 -נַאנרעּפ ןָאד טלייצרעד קיטייװ ןַײמ ןנעוו בָאה ךיא ןוא ןרעגַאב ענַײמ (ןשָאלעג

 ,ןזיװעגסױרַא רימ טָאה רע סָאװ ,טּפַאשטנַײרּפ רעסיורג רעד טיול סעמכַאמ ,ןָאד

 ךיא .םיא ןופ ןליוהרַאפ סעּפע ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ יו ,טרָאטעג טשינ ךיא בָאה

 ןוא טפַאשנולק ןוא ןייכ ריא ,טייקנייש סעדניצסול טביױלעגסיוא םיא רַאפ בָאה

 ענױזַא טימ טריצַאב ל?דיימ ַא ןעז וצ רענַאב ַא טקעוװרעד םיא ןיא טָאה ביול ןַײמ

 ןזיועג םיא יז בָאה ןוא ןָאטעג בילוצ םיא ךיא בָאה ,קילגמוא ןַײמ וצ .סעלַײמ

 ךיז ןגעלפ רימ ּוװ ,רעטצנעפ םעניא טכיל ַא ןופ ןַײש רעד ַאב טכַאנַאב ַא ןיא
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 טָאה רע סָאװ ,ןטַײהנייש עלַא ןָא ןסעגרַאפ טָאה ןוא ןעזעג יז טָאה רע .ןדיירכרוד

 רעקיטנעהּפָא ןַא ,רעמוטש א ןבילבעג ןייטש זיא רע ,ןעזענ טָאהעג טלָאמעד זיב

 -רעטַיװ ןַײמ ןופ ןעז סָאד טעװ ריא יוװ ,טבילרַאפ ױזַא ףָאסעל ןוא רעטפַאנרַאפ ןוא

 ,קילנמוא ןַײמ ןגעוו ןלייצרעד ןקיד

 םיא רע טָאה רימ רַאפ סָאװ) רעגַאב ןַײז ןדניצ וצ רעמכָאנ יידעק ןוא;

 טָאה ,(טקעלּפטנַא םיא רע טָאה ןיילַא ךיז רַאפ ןוא למיה ןרַאפ ןוא ןטלַאהַאבסיױא

 לָאז ךיא ךימ טעב יז וו ,ווירב ַא ןריא בוטש ןיא רימ ַאב ןענופעג ?זַאמ ןַײז ףֵא רע

 -טנרָא ױזַא ,גולק ױזַא ןוא .בַײװ ןַײמ רַאפ ןבעג רימ יז לָאז רע רעטָאפ ריא ןטעב

 ,טנעיילעג םיא בָאה ךיא ןעוו זַא ,ווירב רעד ןבירשעג ןעוועג זיא טבילרַאֿפ ןוא ךעל

 -ַײז סָאו ,לכייס ןֹוא טייקנייש ןופ סענָאטַאמ יד זַא ,טכארטעג רימ ךיא בָאה

 -וא עלַא ךיז ןעניפעג ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעיורפ יד ןשיווצ טלייטעגנַײא ןענ

 בָאה ךיא ןעוו ,ןַײז עדיומ ָאד ךימ ליוװ ךיא ןוא ,סעמע .ןעדניצסול ַאב רָאנ םעניינ

 רעווש רימ סע זיא ,ביול רעטכערעג טימ ןעדניצסול טביול ָאדנאנרעפ ןָאד טרעהעג

 רַאפ ןטיה ךימ ןוא ןקערש ןעמונעג ךימ בָאה ךיא ןוא ,ליומ .ןַײז ןופ ןרעה וצ ןעוועג

 טימ ןרייר ןלעוו טשינ לָאז רע סָאװ טנעמָאמ ןייא ןעוועג טשינ זיא סע םורָאװ ,םיא

 ,ריא ףַא סעומש םעד ןריפוצפיורַא טכוזעג ץלַא טָאה רע ןוא ןעדניצסול ןגעוו רימ

 -ענפיוא טָאה סָאד .ןּפעלשוצ רָאה יד רַאפ טפרַאדַאב םיא טָאה רע עליפַא ןעוו

 עריומ ןעוועג לָאז ךיא סעמכַאמ טשינ ןוא ,טכוזרעפייא ןימ א רימ ןיא טקעוװ

 ׁשטָאב ןוא .רימ וצ יורטוצ ןוא טייקסטוג סעדניצסול ןיא גנורעדנע ןַא רַאפ ןבָאה

 ןָאד .?ריוג ןַײמ רַאפ ןקערש ןעמונעג ךימ ךיא בָאה ,טרעכיזרַאפ רימ סָאד טָאה יז

 -עג בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ענַײמ ןענעייל וצ טכוזעג קידנעטש טָאה ָאדנַאנרעפ

 ,דיירסיוא םעד טימ ,טרעפטנעעג רימ טָאה יז סָאװ יד יוװ ,ןעדניצסול וצ ןבירש

 ַאדניצסול ןַא ,לָאמנייא טפערט .טייקיטפנינרַאפ סנדייב רעזדנוא טלעפענ םיא זַא

 -עג .טַאהעג ביל קרַאטש טָאה יז סָאװ ,ןענעייל םוצ ןַאמָאר-רעטיר א רימ אב טעב

 | .../ַאלגַאנ ןופ סידָאמא סע זיא ןעוו

 טָאה ,ןַאמָאר-רעטיר ַא טנַאמרעד ןעמ טרעהרעד טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ יו

 | | :ןפורעננָא ךיז רע

 -ניצסול עמַאד יד זַא ,ביוהנֶא ןופ דלַאב רימ טגָאז טייקידענעג רעַײא ןעוו --

 -ַאב טשינ סעָאמזונ ןייק רעמ ריא טלָאװ ןענַאמָאר-רעטיר ןענעייל וצ ביל טָאה עד

 טשינ טָאה יז ןעוו םורָאוװ ,דנַאטשרַאפ ןכיוה ריא ןנעוו ןרעלקוצפיוא ךימ טפרַאד

 טָאה ריא יו ַאזַא ןעװעג טשינ יז טכָאװ ,ןענעייל ןקַאמשעג םעד וצ טסונ םעד

 ףַא טינ רעטרעוו ןייק רעמ םורעד ריא טפרַאד ,רימ ךעַײש סָאװ .טרעדלישעג יז

 ךיא זַא ,רימ רַאפ זיא גונעג ,?כייס ןוא טומ ריא ,טייקנייש ריא ןלעטשוצסױרַא

 רעטסנעׁש רעד רַאפ ןטכַארטַאב יז לָאז ךיא ,טגיונעג וצרעד זיא יז זַא ,סייוו

 ריא טלָאז ריא ,רַאה ןַײמ ,ןלעוו טלָאװ ךיא ןוא .טלעוו רעד ןיא יורפ רעטסנולק ןוא

 -נכירג ןופ לעגור, ןווַארב םעד "?ַאלואנ ןופ סידַאמַא, טימ םענייניא ןקישוצ ןעוועג

 עדיַארַאד ןלעפעג קרַאטש ןטלָאװ עדניצסול עמַאד רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא ."דנַאל
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 ןורעפ עכעלרעדנּוװ יד ןוא לענירַאד ךעטסַאּפ םעד ןֹופ עמכָאכ יד ןוא עיַארַאג ןוא

 ןייכ ליפוזַא טימ טלעטשעגרָאפ ןוא ןעננוזעג טָאה רע סָאװ ,סעילידיא ענַײז ןופ

 5ֵֿאז רעלעפ רעד טייצ א ןעמוק ךָאנ ןעק סע רָאנ .טייקטסיירד ןוא עמכָאכ ןוא

 -עג רעַײא ךיא טעברַאפ ױזַא ,ןעמוק רעכיג סָאװ טַײצ יד לָאז ןוא .ןרעוו טכירַאפ

 טרעדנוה ַײרד יו רעמ ןבעג טרָאד ךַײא ךיא לעוו ,ףרָאד ןיא רימ וצ טייקידענ

 ןַײמ ןופ דיירפ יד ןוא ןצרַאה ןַײמ ןופ קנַאשעג רעד ןענַײז ייז סָאװ ,רעכיב יד ןופ
 ,רעכיב יד ןופ סנייא ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ שטָאכ .ןבעל

 טַײז ןוא .רעכַאמפעשיק עשירענינרַאפ טינ ןוא עזייב יד ןופ סעשיר רעד סעמכַאמ

 ךַײא גָאזוצ ןַײמ ףַא ןעוועג רעוויוא בָאה ךיא סָאװ ,טייקידענעגנ רעַײא ,לביומ רימ

 סעסַײמ-רעטיר ןלייצרעד רעה ךיא זַא םורָאװ ,דייר יד ןטימניא ןגָאלשוצרעביא טינ

 וצ ייז ןגעוו ןטלַאּפָא טינ ךימ ךיא ןעק ױזַא ,רעטיר-רעדנַאװ ןנעוו ןדייר רעה ןוא
 -אוועל יד ןוא ןעמירַאװ ןופ ןטלַאהּפָא ךיז ןלַארטשדןוז יד טינ ןענעק סע יוװ ,ןדייר
 ט"ייצרעד ןוא ןַײז ?כיומ רימ םורעד טעב ךיא .טיײקטכַײפ ןבענ ןופ ןלַארטש-ענ

 .רעקיא םוצ ריא טמוק טציא םורָאװ ,רעטַײװ

 ּפָאק רעד ןָאינעדרַאק ַאב ןיא ,טדערעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאוו טייצ רעד ןיא

 טָאה טָאכיק ןָאד שטָאכ ןוא .רעטכַארטרַאפ ףיט ַא ןלַאפעגּפָארַא טסורב רעד וצ

 םעד רע טָאה ,עטכישענ ןַײז ןלייצרעד רעטַײװ לָאז רע טנַאמרעד לָאמ ייווצ םיא

 רעשביה ַא ךָאנ טשרע .טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק ןוא ןביוהעגפיוא טשינ ּפָאק

 :טגָאזעג ןוא ןביוהעגפיוא ּפָאק םעד רע טָאה לַײװ

 -יפ רימ ַאב סע טעװ רענייק ןוא סױרַא טשינ ּפָאק םענופ רָאנ ןעק רימ --
 ןוא .ךאז ַא ענייא ןרעלקרעד ןענעק טשינ רימ טעוװ ןוא ןגָאלשסױרַא טינ ּפָאק םענ

 רעד זַא :שרעדנַא ןביילג ןוא ןייטשרַאפ סָאד טעװ סָאװ רעד ןַײז טעוװ שעּפיט ַא

 -יק רעד טימ סעקָאזכאמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה טַאבַאסילע עפיור רעד ,לווּונעמ
 | .ַאמיסַאדַאמ ןנינ

 סיורג טימ טרעפטנעענ םיא טָאכיק ןָאד טָאה -- !רעווש ךיא !טינ סָאד --

 - .ןעוועג זיא רענייטש ןַײז יו ,ןָאטעג סיוטש א םיא עסַײמ סייעב ןוא ,סעַאק

 ןגיניק יד .טגָאזעג רעסעב טייקיטכערטרעדינ ַא ,טייקיליווזייב סיורג א זיא סָאד

 ןעקנעד וצ טשינ עליפַא זיא סע ןוא עמַאד עמענראפ ַא ןעוועג זיא ַאמיסַאדַאמ

 ןוא .רעלעטש-עקוװַאיּפ ַא סעּפע טימ ןרָאּפ ךיז לָאז ןסעצנירּפ עטלעטשעגכיוה אזַא

 טימ סע ?עוו ךיא ןוא .לוונעמ ַא ןוא ןערקַאש ַא זיא ,שרעדנַא טייטשרַאפ סע רעוו

 -ַאב ,דייהרעטנפַאװַאבמוא רעדָא טנּפָאװַאב ,קידנטַײר .רעדָא סופוצ ןלענקנַײא ךַײא

 .טלעפעג ךַײא יו רעֶדָא ,גָאטַאב רעדָא טכַאנ

 -עמ סָאד ןעמוקעננָא ןיֹוש זיא םיא ,טקוקעגנָא ףרַאש םיא טָאה ָאינעדרַאק

 ןָאד ןוא עטכישענ ןַײז ןלייצרעד טנעקעג טשינ רעטַײװ ןיוש טָאה רע ןוא סעַאנוש

 סָאד םיא טָאה ןסָארדרַאֿפ ױזַא ,ןרעהסיוא טנעקענ טשינ ךיוא ןיוש יז טָאה טָאכיק

 ריא בילוצ זיא רע !לַאפ רעקידענושעמ ַא .ַאמיסַאדַאמ ןגעוו טרעהעג טָאה רע סָאװ

 ןוא ענעגייא ןַײז ןעוועג ןסעמע רעד ןיא טלָאװ יז יו ןרָאװעג טכַארבעגפיוא ױזַא
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 ,רעכיב עקידמערייכ ענַײז ןופ ןעוועג רע זיא טּפַאכרַאפ ױזַא ןוא ,עמַאד עכעלריטַאנ

 םיא טפור ןעמ טרעהעג טָאה ןוא ענושעמ ןעוועג ןיוש זיא ַָאינעדרַאק יו ױזַא ןוא

 ןלעפעג טשינרָאנ םיא זיא ,רעטרעוו-לךדיז ױזַא ךָאנ טימ לווונעמ ןוא ןערקַאש ןא

 ,ןענופעג ךיז ןבעל טָאה רע סָאװ ,ןייטש ַא ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא סַאּפש רעד

 רעד זַא ,טסורב רעד ןיא ןטָאכיק ןָאד ןָאטענ ץעז ןרעווש ַאזַא םיא טימ טָאה ןוא

 ןיא רַאה ןַײז ןעזרעד טָאה אצנַאּפ ָאשטנַאס זַא .ןקור ןפַא ןלַאפענמוא ןיא רעטיר
 רעד ןוא טסיופ רעד טימ םענענושעמ ןפַא ןָאטעג ףרָאוװ ַא ךיז רע טָאה ,ענַאל אזַא

 -עגרעביא םיא רע טָאה ץעז ןייא טימ ןוא ןעגנַאנעגנגעקַא םיא זיא רענעסירעגּפָא

 יו טימ ןטערט ןעמונעג םיא עָאנַאה סיורג טימ ןוא םיא ףַא ףױרַא זיא ןוא טרעק

 - וה | | .םיפ-
 ןַײז ןעמוקַאב טָאה רע ךיוא רעבָא ,ןציש טלָאװעגנ םיא טָאה ךעטסַאּפ רעד

 ןגָאלשעצ ןעמעלַא ייז טָאה רענעגושעמ רעד יוװ םעדכָאנ ןוא .שינעמוקסיוא ךעלרע

 -סיוא ךיז קעװַא זיא ןוא ןנול טזָאלעג ייז רע טָאה ,טכַאמעג קינעטרעטנוא ןוא

 | ,גרעב יד ןיא ןטלַאהַאב

 ךיז ָאשטנַאס טָאה ,ןנָאלשעג ןגָארקעג טסיזמוא טָאה רע סָאװ ןופרעד זייב

 -ריפ םיא ןוא ךעטסַאּפ םעד טימ ןענעכערּפָא ןפרָאװעג ךיז טָאה ןוא ןביוהעגפיוא

 רעד זַא ,טנרָאװעג טשינ ייז טָאה רע סָאװ טימרעד קידלוש זיא רע זַא ,ןפרָאװעג

 ייז ןטלָאװ ,ןסייוו ייז ןעוו םורָאװ .סעַאנושעמ ןופ ןלַאפנָא עטּפֶא טדַײל שטנעמ

 רע ןוא טגָאזעג ייז סָאד טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ךעטסַאּפ רעד .טיהעגנ ךיז

 -טנעעגּפָא טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס .טרעהעג טשינ טָאה רעד סָאװ ,קידלוש טינ זיא

 ןַײרַא ייז ןענַײז ףָאס םוצ ןוא ךעטסַאּפ רעד ךיוא טָאה טרעפטנעענּפָא ןוא טרעפ

 -יק ןָאד ןעוו זא ,ןגָאלשעצ ױזַא ךיז ןבָאה ןוא דרעב יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא

 | .ןסירעצ ךעלקיטש הַא ךיז ייז ןטלָאװ ,טינ ייז טמענעצ טָאכ

 . גירשענ ַאשטנַאס טָאה ,ךעטסַאּפ םעניא רעטרעמַאלקעגנַײא ןַא

 !םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רַאה ,טייקידענעגנ רעַײא ,ךימ טזַאל ---

 ךיא ןעק ,רעטיר םענעריוװשעגנַײא טינ ַא ,ךיא יו ַאזַא רעיױּפ ןטעשַאּפ םעד טימ

 סנייא ףַא סנייא םיא טימ ןגָאלש ךיז ןוא ןעיאזיב ןַײמ רַאפ ןענעכעדּפָא ןיילַא ךימ

 .שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא יו

 טינ ןיא רע זַא ,סייוו ךיא רָאנ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- קיטכיר ---
 1 ץ 401 3 1 יי | י ,קידלוש

 םעד טגערפעג רעדיוו טָאה טָאכיק ןָאד ןוא טליטשעגנַײא ייז רע טָאה טימרעד

 רע ךיא ןבילברַאפ סעמכַאמ ,ןַאינעדרַאק ןעניפעגסיוא ךעלנעמ זיא יצ ךעטסַאּפ

 .טָאה ךעטסַאּפ רעד .ףָאס ןזיב עטכישעג ןַײז ןרעהוצסיוא קעשייכ ןקידלַאװג ַא טימ
 .ףַא טשינ טסייוו רע זַא ,טגָאזעג לָאמנייא ןיוש םיא טָאה רע סָאװ סָאד טנַאזעג םיא
 יד ןיא ןעיירדמוא גנַאל ךיז טעװ רע בוא רָאנ ,ךיז טביײלקרַאּפ רע ןיהּוװ רעכיז

 ,םענעגושעמ ַא רעדָא ןרָאלק ַא ןפערטנָא רעכיז םיא רע טעװ ,רעטרע
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ ןוא םניפ

 יד ןיא טריפַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עשילרעטסיוא יד ןגעוו ךיז טדער סע וו
 ףעד ןגעװ ןוא ַששטנַאמ ַאל ןופ רעטיר ןקיטומ םעד טימ ַאנערָאמ גרעב
 ,סָארּבענעטלעװ ןופ רעגייטש םעד ףא ,ןעמונעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ,ףָארטש

 -םיוא רעדיוו ךיז טָאה ןוא ךעטסַאּפ םעד טימ טננעזעג ךיז טָאה טָאכיק י"

 -כָאנ םיא לָאז רע ןָאשטנַאס ןלױפַאב טָאה ןוא עטנַאניסָאר ןַײז ףַא טצעזעג

 ןבאה ייז ,קעשייכ ןָא רָאנ לזייא ןַײז הא ןטירעגכַאנ םיא טָאה ָאשטנַאפ ןוא ,ןטײר

 ןוא גרעב יד ןשיוצ רעטרע עטסנכַארבעג יד ןיא טָארט ךָאנ טָארט ןטינשענ ךיז

 טָאה ,סעומש םעד ןבייהנָא רָאנ ,רַאה ןַײז טימ ןדייר טשעלַאכעג טָאה ָאשטנַאס

 טשינ רָאנ ,גָאזרַאפ ןַײז ףִא ןַײז וצ רעוװיוא טינ יידעק ,רענעי לָאז ,טלָאװעג רע

 :טנָאזעג טָאה ןוא ןנַײװשליטש ליפ ױזַא ןנָארטרעביא רע טָאה טנעקענ

 ןוא עכָארב רעַײא ןבעג רימ טייקידענעג רעַײא לָאז ,טָאכיק ןָאד רַאה ---

 וצ ,םײהַא ר"מ וצ ןרעקמוא ןענַאדנופ ךימ ליוװ ךיא םורָאװ ,שינעביולרעד רעַײא

 ןוא ןדייר ךיא לע ,םינָאּפלָאקלַא ייז טימ סָאוװ ,רעדניק ענַײמ וצ ןוא בַײװ ןַײמ

 טגנאלרַאפ טייקידענעג רעַײא סָאװ סָאד םורָאװ .ןלעוו לעוװ ךיא רָאנ ?פיוו ןסעומש

 ןוא טכַאנַאב ןוא גָאטַאב רעטרע עטסיוו יד רעביא ןיינ ךיַיא טימ לָאז ךיא רימ ןופ

 ןבָארגַאב ןַײז יװ ענעגייא סָאד טקנוּפ זיא ,ךיז טסולג רימ ןעוו ךַײא וצ ןדייר טינ

 ןעמענ ןלָאז סעַײכ יד זַא ,קילג סָאד ןפָארטעג שטָאכ רימ טלָאװ .דייחרעקידעבעל

 טלָאװ ךיא ,ןדַײלרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ ,עטעּפָאזינ ןופ ןטַײצ יד ןיא יוװ ןדייר

 טימרעד ןוא טסולגעג ךיז טלָאװ רימ רָאנ סאו ל?זייא ןַײמ טימ טסעומשעג טלָאמעד
 סע ןוא סע זיא קעסייא רערעטיב רָאנ א םורָאװ .לזַאמ רעטיב ןַײמ קעװַא טלָאװ |

 ןוא ?גנַארעג ןכוז ןבעל ןצנַאג א ןיינמוא ןימ סָאד ןגָארטרעבירַא םוצ טשינ זיא

 ךָאנ ןעמעלַא םעד וצ ןוא ּפעלק ןוא רענייטש ,שינעקצָאה ןוא ץכעקירב רָאנ ןפערט

 ןפַא ןשטנעמ ַא ַאב סָאװ ןנַאז ןבָאה עריומ ןוא טיינרַאפ ?ליומ סָאד ןטלַאה ןזומ

 ,רעמוטש ַא ןזעוועג טלָאוװ ךיא יו ,ךיז טוט ןצרַאה

 וד -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,ןיוש ייטשרַאפ ךיא --|

 .גנוצ ןַײד ףֵא בָאה ךיא סָאװ ,רעסיא םעד ןעמענּפָארַא ריד ןופ לָאז ךיא טשעלַאכ

 יַאנטיב רָאנ ,ןגָאז טסליוו וד סָאװ גָאז ןוא ,ןעמונענּפָארא רע זיא ,טגנײלענפורַא

 .גרעב יד ןיא ןענַײז רימ ןַאמזלָאק רָאנ ןטלַאהנָא לָאז רעטעה רעד

 "אוו ,ןדייר טציא ךימָאל ןוא -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- טכַאמענּפָא --

 ריא סָאװ ,שינעביולרעד רעד טימ ןוא .ןַײז טעוו רעטעּפש סָאװ סייוו טָאנ ןייא םור

 ןבעל ןיא ןעננַאגעג יוזַא טייקידענעג רעַײא זיא סָאו ,ךיא נערפ ,ןבענעג רימ טָאה

 ?ןטרָאָד טסייה יז יו רעֶדָא עסַאמינַאמ ןניניק רעד זיב שזַא טַײװ ױזַא ןיינוצקירוצ

 פקלעמש רעטנָאנ א ןעוועג ריא זיא טַאבַא רענעי יצ ךַײא סע טרַא סָאװ רעדָא
 -אוו ,טזָאלענכרוד סָאד טייקידענעג רעַײא טלָאװ ?ןעוועג טשינ סע זיא רע רעדָא
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 -ַײוװ ,ךיא ביילג ,רענעגושעמ רעד טלָאװ ,עשטּפַארטס ריא טינ ךָאד טנעז ריא םור

 ןיא ןייטש םעד טרָאּפשעגנַײא ךיז ןטלָאװ רימ ןוא עטכישעג ןַײז טלייצרעד רעט

 ןבָארג ןֹפַא סעקַאיניס סקעז יו רעמ רעשפע רימ ןוא ּפעלק יד ןוא טסורב רעד

 (ן- ר יי | | .שיילפ

 טסייוו וד ןעוו --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ָאשטנַאס ,רימ ביילג ---|
 -ַאדַאמ ןגיניק יד עמַאד עמענרָאפ ןוא עכעלטנרַא ןַא רַאפ סָאװ ,ךיא יו טוג ױזַא

 דלודעג סיורג טָאהעג בָאה ךיא זַא ,ךיא סייוו ,טגָאזעג וטסלָאװ ,ןעוועג זיא אמיס

 -סױרַא גנורעטסעל ַאזַא ןבָאה סָאװ ,סעקסיּפ יד טָא טשטַאּפעצ טינ בָאה ךיא סָאװ

 סָאד ןעוועג ןבָאה לָאז ןגיניק ַא זַא ,ןטכַארט רָאנ עֶליפַא ןוא ןגָאז םורָאװ .טכַארבעג

 רעד ןופ סעמע רעד .גנורעטסעל עסיורג ַא רָאנ זיא ,עפיור א סעּפע ןופ בײװסּפעק

 -רעד םיא טָאה רענעגושעמ רעד סָאװ ,טַאבַאסילע רעטסַײמ רעד זַא ,זיא עסיימ

 רעד טנידעג טָאה ןוא ,ץעיוי לַאב ַא ,שטנעמ רענולק ַא רעייז ןעוועג זיא ,טנָאמ

 -עטוג א ןעװעג ןיא יז זַא ,ןנָאז רָאנ .רעטקָאד-בַײל ןוא רעיצרעד ַא יװ ןגיניק

 ןוא .ןרעוו וצ טפָארטשַאב קרַאטש טנידרַאפ סָאװ ,ןיזמוא א זיא ,ענַײז רעטסעווש

 וטזומ ,טדער רע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה ָאינעדרַאק זַא ,ןעז טסלָאז וד יידעק

 םַאב ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע סַאשעב זַא ,ןעקנעדעג עדַאװַא
 | .ןעניז

 -ַאב טְשיִנ טָאה ןעמ זַא -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ךָאד ךיא גָאז סָאד --

 רעַײא ןעוו םורָאװ ,טדער רענעגושעמ ַא סָאװ ןופרעד עזעוו אזַא ךיז ןכַאמ טפרַאד

 ןיא טינ ןוא ּפָאק ןיא ךַײא טפערט ןייטש רעד ןוא ?זַאמ סָאד טינ טליג טייקידענעג

 בילוצ ןעזעגסיוא ןייש טציא רימ ןטלָאװ ,ןפָארטעג ךַײא טָאה רע יו ,טסורב רעד

 ןיוש ךיז ָאינעדרַאק טלָאװ טלָאמעד םורָאװ .ןפָארטש טינ יז לָאז טָאג ,עמַאד רענעי

 !סעַאנושעמ ןַײז טימ טעװעטַארעג טשינ

 ךיז וועיוכעמ רעטיר-רעדנַאוו ַא זיא םַיָאנושעמ ןנעקַא יוװ ערָאלק ןנעקַא --

 סע ןעוו טָארפיב ,ןַײז טשינ לָאז יז רעוו יורפ ַא ןופ דעוװָאק םעד רַאפ ןעמענוצנָא

 סָאװ ,ַאמיסַאדַאמ ןניניק יד יו טנגוט ןוא דנַאטש ַאזַא ןופ םנגיניק ןגעוו ךיז טדער

 -ישנֶא עלַא יד ןופ ןטילעגנָא ןוא נולק ןעוועג ךיוא יז זיא ,טייקנייש ריא ץוכַא

 ןוא סעצייא סטַאבַאסילע רעטסַײמ םעד ןוא .טַאהעג ךיז ףֵא טָאה יז סָאװ ,ןשינעק

 לֵאֹז יז יידעק ,טסיירט ןוא ןצונ סיורג ןופ ןעוועג ריא רַאפ ןענַײז טיײלגַאב ןַײז

 -נסיוומוא רעד טָאה ןופרעד ןוא .דלודעג ןוא עמכָאכ טימ טעברַא ריא ןָאט ןענעק

 ןֹוא .בַײװסּפעק ןַײז ןעוועג זיא יז זַא ,ןעננורדעג ןױמַאה רעקיליווזייב ןוא רעקיד

 יד ,טרעדנוה רָאּפ ַא ךָאנ ןרענגיל ןלעוו סע ןוא ,לָאמַאכָאנ ךַײא ךיא גָאז ,ןניל זיא'ס

 | .ןעקנעד ןוא ןדייר ױזַא ריא ןופ ןלעוו סָאװ עלַא
 -עג אשטנטס טָאה -- ױזַא טינ ךיוא קנעד ןוא ױזַא טינ ךיוא גָאז ךיא ---

 יז ןענַײז יצ .ןסע סע טיורב רעייז טימ ,ןבָאה טרָאד סע ייז ןלָאז --- ,טרעפטנע

 -עג ןבשעכ טָאג רַאפ עמָאטסימ ןיוש ייז ןבָאה ,טינ יצ ,בַײוװ ןוא ןַאמ ןעוועג

 בָאה ךיא .ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ סייוו ןוא ךיא יינ ןטרָאגנַײװ ןַײמ ןופ .ןבעג
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 רעד ,טרַאנעג ןוא טפיוק סע רעו ,ןשימ וצ ךימ ןבעל ןדמערפ ןיא ביל טְשינ

 -עקַאנ א ןוא ןריובעג טעקַאנ ןיב ךיא זַא ,טַארפיב .קַאז םענעגייא ןיא ךיז טצעז

 ,ןעוועג ָאי סע ןענַײז ייז זַא ןוא .ןיוועג ךיא טינ ןוא רילרַאפ ךיא טינ ,ךיא ןיב רעט

 ןענַײז םירייזַאכ רָאנ זַא ,ןעניימ סָאװ ךַאס ַא ןַארַאפ ןוא ?ןָא ךימ סע טייג סָאװ

 ,טארפיב ?ּפעטס ןפַא ןריט ןלעטש סע ןעק רעוו רָאנ .טינ רעקעלפ ןייק ןוא ןַארַאפ

 ,טָאג ןופ ייז ןבָאה טדערעג זַא

 ,םעשּפיט ַא רַאפ סָאװ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טָאג ךימ ץיש ---

 -עג ןבָאה רימ סָאװ סָאד ןָא ךיז רעק סָאװ !טעליצעגנָא ָאד טסָאה וד ,ָאשטנַאס

 רַאפ ?ןעמונעגפיורַא םיִדָאֹפ ןפַא טסָאה וד סָאװ ,ךעלטרעוכַײלג יד טימ ,טדער

 ןיא בָאה רעטַײוו ןוא טציא ןופ ןוא ,רעסעב גַײװש ,ָאשטנַאס ,ןגעוו טנוזעג ןַײד

 ןוא .ןָא טינ ריד ןעייג סָאװ ,ןכַאז ןיא טינ ךיד שימ ןוא ןבַײרט וצ ?זייא ןַײד ןעניז

 ,וט ךיא סָאװ ץלַא זַא םישוכ ףניפ ענַײד עֶלַא טימ ,ּפָאק ןיא ןַײרַא ריד סע םענ

 -םעה ןיא ןוא טכַארטַאב ץנַאג ןיא ,ןָאט לע ךיא סָאװ ןוא ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ

 יד יו רעסעב טנַאקַאב רימ ןענַײז סָאװ ,םוטרעטיר םענופ םיִלָאלק יד טימ םעק

 .ןעוועג טלעוו רעד ףַא ןענַײז סָאװ ,רעטיר עלַא

 -ָאלק יד טיופ ךיוא סע זיא -- ,טרעפטנעעג ַאשטנַאס טָאה --- רַאה ןַײמ ---

 ,געוו א ןָא ,געטש ַא ןָא ,גרעב יד ןיא ןעקנָאלבמוא ןלָאז רימ םוטרעטיר םענופ םיל

 םיא לָאז ,ןעניפענ םיא ןלעו רימ זַא ,ךָאנרעד ןוא ,םענעגושעמדדליוו ַא ןכוז ןוא

 ,עטכישעג רעד טימ טינ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ סָאד ןקידנערַאפ וצ ןלַאפנַײא

 יז זוא ןטַײז ענַײמ טימ ןוא טייקידענעג רעַײא ןופ ּפָאק םעד טימ רָאנ ,ךיא ןיימ

 ?ןבערבעצ ןקירעביא םוצ

 --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,לָאמַאכָאנ ריד ךיא גָאז ,גַײוװש ---

 טיצ םענענושעמ םעד ןכוזוצפיוא רענַאב רעד רָאנ טינ זַא ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ

 ןקיבייא ןַא ןְפַאש רימ לָאז סָאװ ,סנױזַא ןָאטוצּפיױא רענַאב ןַײמ יוװ ,רעהַא ךימ

 ךיא זַא ,ןַײז רע לָאז ןעמָאנ אזַא ןוא ,ךרע רעטקעדענפיוא רעצנַאנ רעד ףַא ןעמָאנ

 -ַאב ןוא ןביוהרעד רעטיר-רעדנַאוװ ַא ןעק סָאװ ץֶלַא ןעלּפמעטשרַאפ םיא טימ לָאז

 ,ןכַאמ טמיר

 .טגערפעג ָאשטנַאס טָאה -- ?וטפיוא םעד ןופ ענַאקַאס יד זיא סיורג ---

 -- ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד טרעפטנעעג טָאה --- ןיינ --
 .שינענעגַאב ףַא רעדייא קילג ףַא ןזָאל ךיז ןלָאז רימ ןכַאמ דָארנ ךיז ןעק סע םורָאװ

 .עכריט ןוא סַײלפ ןַײד ןָא טדנעוועג זיא ץלַא

 /  .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ?עכריט ןיײמ ןופ ---

 -ןקירוצ ךינ טסעוװ וד ביוא םורָאװ --- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאי --

 ןוא ןַײּפ ןַײמ וצ ןעמענ ףָאס ַא ךינ טעוװ ,ןקיש ךיד לעװ ךיא ּוװ טרָאד ןופ ןעמ

 וצ ךיד ַײדעק טשינ זיא סע סעמכַאמ ןוא .טײקטמירַאב ןַײמ ןביֹוהנָא ךיז טעװ ךיג

 ענַײמ טימ ליצ ךיא סָאװ ֹוצ סָאד הא גנוטרַאוװרעד ןיא ןוא ןעגנָאהעגנָא ןטלַאה

 -ןאנ ןופ סידַאמַא רעטמירַאב רעד זַא ,ןסיוו טסלָאז וד ,ָאשטנַאס ,ךיא ?יוװ ,דייר
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 ךיא בָאה קיטכיר טשינ ,רעטיר-רעדנַאו עטסמָאקלופ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ַאל

 ןוא ןייא רעד ,רעטשרע רעד ,רענייא רעד רע זיא ןעוועג ,רענייא ןעוועג טנַאזעג

 ןעועג טַײצ ןַײז ןיא ןענַײז סָאװ ,רעטיר-רעדנַאו עלַא ןופ רַאה רעד ,רעקיצנייא

 ןוא סינַאילעב ןָאד ףֵא שעדיוכ רעצרַאװש ַא ןוא רָאי ץראווש א ,טלעוו רעד ףַא

 םורָאװ ,ןעוועג ךיַײלג םיא וצ סעּפע טימ זיא רע זַא ,ןגָאז טעוו סָאװ םענייא ןדעי ףָא

 ןרעוו טמירַאב ?יוו רעלַאמ ַא ןעוו ,ךיא גָאז ךיוא .ריד ךיא רעווש ,טראנעג ןענַײז ייז

 עטטקיצנייא יד ןופ קרעוו עלענינירַא יד ןכַאמכָאנ רע טווּורּפ ,טסנוק ןַײז טימ

 ןעייג סָאװ ,ןפורַאב ןוא ןכַאפ עלַא רַאפ טליג לַאלק רעד ןוא .ןעק רע סָאװ ,רעלַאמ

 -ַאב ךיױא ױזַא ןוא .גנוריצ ַא יו סעכולעמ יד ןעניד ןוא ןבשעכ םעד ןיא ןַײרַא

 -ןַאפ ַא ןופ ןעמָאנ א ןכיירגרעד ?יוװ סע רעוו עקַאט טוט ךיוא ױזַא ןוא ןָאט ףרַאד

 ןיא ןוא םיא ןיא קָאװ ,ןעייטילוא ךָאנ טכאמ רע ןעוו ,ןטרעמאהעג ןוא ןקיטפנינ

 יו ,ןדַײל ןוא טפנונרַאפ ןופ דליב קידעבעל ַא רעמָאה זדנוא טלָאמ ,םיסַײמ ענַײז

 ןַא ןופ ץלָאטש םעד ,יענע ןױשרַאּפ םעניא יליגריוו ןזיוועג ךיוא זדנוא טָאה סָאד

 טָאה טרעדלישענ ןוא ,רעריפ ןטינעג ןוא ןקיטומ ַא ןופ עמכַאב יד ןוא ןוז ןכעלרע

 טפרַאדַאב ןטלָאװ ייז יו רָאנ ,ןעועג ןסעמע רעד ןיא ןענַײז ייז יו טשינ ייז רע

 -געמוק יד רַאפ ןטנגוט ערעייז טימ ליּפשַײב ַא רַאפ ןבַײלב ןלָאז ייז יידעק ,ןַײז

 | .ןשטנעמ עקיד

 ,ןרעטשטנווא רעד ,ןרעטשנגרָאמ רעד ןעוועג סידַאמַא זיא ןפיוא םעד הַא,

 ,רימ ,ןָאטכָאנ רימ ןפרַאד םיא ןוא .רעטיר עטכילרַאפ ןוא עקיטומ יד ןופ ןוז יד
 ןיא סָאד לייוו ןוא .טייקכעלרעטיר ןוא עביל ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןפמעק סָאװ יד

 ,ןמסעב םוצ ךָאנ םיא טוט סָאװ ,רעטיר-רעדנאו רעד זַא ,סיוא ךיא ןיפעג ,ױזַא
 יד ןופ ענייא ןוא .סעמיילש עכעלרעטיר יד ןכיירגרעד ֹוצ ,?יצ םוצ רעטנענ זיא

 ,טפנונרַאפ ןַײז ץלַא ןיא יװ רעמ ןזיוועגנסיױרַא רעטיר רעד טָאה ייז ןיא סָאװ ,ןכַאז

 ןַײז ןעוועג זיא ,עביל ןוא טייקטסעפ ,טייקטרעמאהעגנסיוא ,ערווװונ ןוא טומ ןַײז

 ןקינַײּפ וצ ךיז יידעק ,ענַאירַא עמַאד ןַײז ןופ רענעסױטשרַאפ א ךיז ןעיצקירוצ

 סעמעעב .פָארבנעטלעב הַא ןעמָאנ ןַײז ןטיבענ ךיז טָאה ןוא ערבָאּפ זלעפ םעד ףָא

 טימ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןבעל םעד וצ טסַאּפענוצ ןוא טײטַאב ַא טימ ןעמָאנ ַא

 ןָאטוצכָאנ ןירעד םיא רעננירג םורעד זיא רימ .ןבילקענסיוא ןליוו םענעגנייא ןַײז

 שטנעמ בלַאה סרעטסנָאמ ןטױט ,ּפעק-ןעננַאלש ןקַאהּפָא ,ןזיר ןטלַאּפש רעדייא

 -יק ןבַײרטרַאפ ןוא ןטָאלפ עצנַאנ ןכערבעצ ,ןעיײמרַא ןכַאמ טשינ וצ ,עַײכ בלַאה

 | .ףעש

 רָאט ,ןעוטפיוא ןימ םעד וצ טסַאּפעגוצ רעייז ןענַײז רעטרע יד יוװ ױזַא ןוא

 עריא .םעװקַאב ױזַא ןָא רימ טָאב סָאװ ,טייהננעלעג יד ןזָאלַײברַאפ טשינ ןעמ

 .סעווירג

 -עג רעַײא ךיז טבַײלק --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ןסעמע ןַא טימ סָאװ ---

 ?קע םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ןָאטפיױא טייקידעגנ

 -- טרעפטנעעגנ טָאכיק ןָאד טָאה -- טגָאזעג טשינ ריד ךיא בָאה ןעד יצ ---

-- 218 -- 



 -רַאפ םעד ןכַאמכרוד ָאד ןוא סידַאמַא ןופ ליּפשַײב םעד ןָאטכָאנ ?יו ךיא זַא

 ןָאטכָאנ ךיוא ןױש טַײצ ןייא ןיא יידעק ,ןזייב םעד ןוא םימָאט םעד ,ןטלמייווצ

 ענייש יד ןַא ,ןענופענסיוא לַאװק ַא ןבעל טָאה רע ןעוו ,ןַאדלָאר ןשידלעה םעד

 -עמ סורדרַאפ ןופ זיא רע ןוא ָארָאדעמ טימ עלָאװענ א ןעגנַאנַאב זיא עקילעגנַא

 ןאוק ערעטױל ןופ רעסַאוו סָאד ,ןפירענסיוא רעמייב טָאה ןוא ןרָאװעג ענוש

 -לעצעג ,טענרַאהעגסױא יפ סעדַאטס ,טסעמיימעג רעכעטסַאּפ ,טכַאמענ ענטומ

 טנזױט טרעדנוה ןוא טּפעלשעג סעּפַאקש ,טרעגלאװעגנַײא רעזייה ,ןדנוצעג רעט

 -רַאפ ןוא ןרעװו וצ טנַאמרעד ןענידרַאפ סָאװ ,ןעגנַאגאב ןסערייקפעה יײלרעדנַא

 רעדָא ןָאדנַאלרָא ,ןענַאדלָאר ןָאטכָאנ טינ ןכער ךיא סעמכַאמ ןוא ?ןַײז וצ ןבירש

 -עמ עלַא ענַײז לייט ךָאנ לייט ,(ןעמענ עלַא יד טַאהעג טָאה סָאװ) ןָאדנַאלָאטַאר

 ,ןענעק לעװ ךיא טַײװ יו ,ךיא לעװ ,ןָאטענ ןוא טדערעג טָאה רע סָאװ ,ןסעַאגוש
 ךיא לָאז רעשפע ןוא ןכַאז-רעקיא יד רַאפ טלַאה ךיא סָאװ יד טימ ,רעציק ַא ןכַאמ

 עדליוו ןייק ןעגנַאנַאב טשינ זיא סָאװ ,ןסידַאמַא ןָאטכָאנ טימ ןענעגינעגַאב ךימ

 טימ רָאנ ןרָאװעג טמירַאב זיא ןוא סנדָאש ןייק ןָאטעננָא טשינ טָאה ןוא םיסיַײמ

 ,עטָארַאכ ןוא ןייוועג

 ןבָאה סָאװ ,רעטיר יד זַא -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ךיז טכַאד רימ ---

 וצ דנורג ַא טָאהעג ןבָאה ןוא ןרָאװעג טריפרעד וצרעד ןענַײז ,ןָאטעג ץלַא סָאד

 -ידענעג רעַײא טָאה טנורג רעסָאוװ רָאנ ,ןקינַײּפ ךיז ןוא ןסעשּפיט עֶלַא יד ןַײנַאב

 -וס ערעסָאװ רעדָא ןסיוטשרַאפ ךַײא טָאה עמַאד רעסָאװ ?ןרעוו וצ ענושעמ טייק

 עמַאד יד זַא ,קנַאדעג ןפַא ןריפיורַא ךַײא ןלָאז סָאװ ,ןענופענסיוא ריא טָאה םינָאמ

 ַא רעדָא רָאס ַא טימ טייקשירַאנ ַא סעּפע ןעגנַאנַאב זיא ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד

 | ?טסירק

 ןוא -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- עלעטניּפ סָאד טקעטש ָאד טָא --

 ,דנורג ַא טימ ןרעוו עגושעמ לָאז רעטיר ַא :וטפיוא ןַײמ ןופ טייקניד יד טגיל ןירעד

 ַא ןָאטּפָא ךיא רעקירעד ?סע טָאה םַאט ַא רַאפ סָאװ ןוא ןייכ ַא רַאפ סָאװ זיא

 סע וט ךיא ביוא זַא ,עמַאד ןַײמ ןרעהוצנָא ןבעג ןוא דנורג םוש ןָא ךַאז עדליוו

 -רעד בָאה ךיא זַא ,טַארפיב .ןסַאנ ףֵא ןָאט ןיוש ךיא לע סָאװ זיא ,דייהרענעקורט

 -יצלוד עמַאד רענַײמ קידנעטש רעד ןופ גנודייש רעגנַאל רעד ןיא דנורנ גונעג וצ

 ךעטסַאּפ רעקיטלמונַא רענעי סָאװ טרעהעג ךָאד טסָאה ֹוד ןוא .ָאסָאבָאט ןופ ַאענ

 רַאפ ךיז טקערש ןוא טָאה רעד ,טדיישעצ זיא סע רעװו :טגָאזעג טָאה ָאיסָארכמַא

 ךיא סעצייא ענַײד טימ ,טנַײרפ ָאשטנַאס ,טַײצ ןייק טינ עשז-רילרַאפ .ןנָאלּפ עלַא

 -עג ןעוו ןטלעז ןוא עכעלקילג רעייז רָאנ ,ענדָאמ-ענושעמ יד ןריפסיוא טשינ לָאז

 -וצ טסעוװ וד זיב ןַײז ךיא זומ ענושעמ ןוא ךיא ןיב ענושעמ .גנוכַאמבָאנ ענעעז

 וצ ריד טימ ןקיש ןכער ךיא סָאװ ,ווירב ןַײמ ףֵא רעפטנע םעד טימ ןעמוקיד

 -רַאפ יורטוצ ןַײמ יוװ ױזַא טקנוּפ סױרַא טעװ סע ביוא ןוא .ַאעניצלוד עמַאד ןַײמ

 רעבָא רעמָאט .גנוקינַײּפ ןַײמ וצ ןוא ןיזמוא ןַײמ וצ ןעמענ ףָאס ַא טעוװ ,סע טניד

 ירָאנ ךיא לעוו דייהרענענושעמ ןוא ןרעוו ענושעמ ןסעמע ןַא טימ ךיא לעװ ,טינ
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 -וקסיורַא סנייצלַא ךיא לעװ ,ןרעמטנע טשינ םורעד רימ לָאז יז יו .ןליפ טינ טשינ

 ַא יװ רעדָא ,ןוא ,רעביא ךימ טזָאל וד יװ ,ןַײּפ םעד ןוא ךעסכיס םעד ןופ ןעמ

 רענעגושעמ ַא יו רעדָא ,ןעגנערב רימ טסעוװ וד סָאװ סטוג סָאד ןסינעג רערָאלק

 ,ָאשטנאס ,רימ גָאז רָאנ ,ןגָארטוצ רימ טסעװ וד סָאװ ,סטכעלש סָאד ןליפ טשינ

 םיא טסָאה וד יװ ןעזעג בָאה ךיא ?םלעה סעסונירבמַאמ ןטלַאהַאב טוג וטסָאה

 -קיטש ףַא טלָאװעג םיא טָאה קינעװיױטעּפָאק רענעי ןעוו ןביוהעגפיוא דרע רעד ןופ

 זיא רע ןַײפ יו ןעז וטסנעק ןופרעד ןוא ,טנעקעג טשיג טָאה ןוא ןכערבעצ ךעל

 | ,טדימשעגסיוא

 :טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה ףיורעד

 טשינ ןעק ךיא ,םינָאַּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רַאה !טבעל טָאג יו --

 טמוק ייז ןופ ןוא ,טנָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןכַאז עסיוועגנ ןדלוד טשינ ןוא ןדַײל

 ןגעו ,םוטרעטיר ןגעוו רימ וצ טדער ריא סָאװ ץְלַא סָאד זַא ,קנַאדעג ןפַא רימ

 -ױזַא ךָאנ ןוא ןעלזדניא ןעקנעש ןגעוו ,סעירעּפמיא עצנַאנ ןוא ןכַײרגיניק ןעמוקַאב

 סָאד זַא ,רעטיר-רעדנַאװ ןשיװוצ ךיז טריפ סע יו ,ןטיײקכעלרַאה ןוא םידָאסכ ענ

 סניױױזַא סָאװ םורָאװ .רעקעש ןוא טניוו ,ןכַאז עטכַארטעגסיױא רָאנ ןַײז ןזומ ץלַא

 ןלעבירערעש ַא זַא ,טייקידענעג רעַײא ןופ טרעה ןעמ ןעוו ןטכַארט ךיז ןעמ ןעק

 -ַאכָאנ געט ריפ סעָאט רעַײא ַאב ךיײא טלַאה ריא יװ ןוא םלעה סעסונירבמַאמ זיא

 ןייק טשינ טָאה ,ַײברעד ךיז טלַאה ןוא סע טגָאז סָאװ רעד זַא ,טינ ביוא ,דנַאנ
 םענעניובעצ ַא ןצנַאנניא קַאז םעניא ךיז טימ ךיא ריפ ןקעב םעד ?ּפָאק ןיא ןריהעג

 -וצ דרָאב יד םיא ןיא רימ לעװ ןוא ןכַײלנסױא םיא ךיא לעװ םייה רעד ןיא ןוא

 לָאמַא ךימ טעװ רע ןוא ןניוא יד ןיא טָאנ ַאב ןייכ ןעניפענ לעװ ךיא בוא ,ןצוּפ

 .רעדניק ןוא בַײוװ ןַײמ וצ ןעננערבמייהַא

 ריד ךיא רעווש ,ןריווושענ טסָאה וד סָאװ םעד ַאב ,אשטנַאפ ,סיוא רעה ---
 םוש ןייק יוװ ,לכייס ןצרוק ַאזַא טסָאה וד וזַא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --

 טסייג וד סָאװ טַײצ עצנַאג יד זַא ,ךעלגנעמ סע זיא .טלעוו רעד ןיא רעגערטנפָאװ

 עשירעטיד-רעדנַאװ עלַא יד זַא ,ןעזעגמורא טשינ ךָאנ ךיז וטסָאה ,רימ טימ םורַא

 -ענ וַא ןוא ןטיײקיזָאלטקַאט ןוא ןטייקיניזמוא ,סעיזַאטנאפ ןופ םיִנָאּפ א ןבָאה ןכַאז

 ,עקַאט ייז ןענַײז ױזַא סָאװ ראפרעד טינ ןוא ?רעױּפאק יוװ עלַא ייז ןענַײז טכַאמ

 ןכַאז עלַא ןוא זדנוא ןשיוצ םוא קידנעטש טייג רערעביוצ עגנעמ א סעמכַאמ רָאנ

 טסולג ייז יו ןוא טלעפעג ייז יוװ ייז ןעלדנאוורַאפ ןוא ייז ןעיירדרַאפ ערעזדנוא

 ,ךיז טכאד ריד סָאװ סָאד .ןכַאמ וצ ךעלקילנמוא זדנוא רעדָא עוויוטעל זדנוא ,ךיז

 םלעה סעסונירבמַאמ זיא'ס רימ ךיז טכַאד ,ןקעב-רערעש ַא זיא סָאד זַא ,םורעד

 םעד ןופ עכַאנשַאה יד .שרעדנַא סעּפע זיא'ס ןטכַאד ךיז טעװ ןרעדנַא ןַא ןּוא

 סנדעי ןיא זַא ,ױזַא טכַאמעג טָאה ,טַײז ןַײמ הא טייטש סָאװ ףעשַאכעמ ןטנרעלעג

 רָאװ רעד הַא ןוא ןסעמע רעד ןיא סָאװ סָאד ןקעכ-רערעש ַא ןעזסיוא לָאז ןגיוא
 ןַײז ןיא סע סיורג יוװ ןסייוו עַלַא יו ױזַא סעמכַאמ ,םלעה סעסונירבַאמ סע זיא

 .ביורוצקעװַא םיא רימ ַאב רימ ךָאנ טגָאיעג רענייא רעדעי ךיז טלָאװ ,טרעוו
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 ףַא םוא טשינ ךיז ייז ןקוק ,ןקעב-רערעש א יו רעמ טשינ זיא'ס ןעעז ייז זַא רָאנ
 ןכערבעצ טלָאװעג םיא טָאה רענעי סָאװ ןופרעד ןעזעג טוג סע טָאה ןעמ יװ ,םיא
 רע ןעוו ,רימ ביולג .דרע רעד ףֶא טוָאלעגרעביא רָאנ ,ןעמונעג טשינ םיא טָאה ןוא
 טנַײרפ ,םיא טלַאהַאב .טזָאלעגרעכיא טשינ םיא רע טלָאװ ,זיא סָאד סָאװ טסייוו

 ןאטסיוא רָאנ רימ זומ ךיא םורָאװ ,ןבָאה טשינ םיא ךיא ףרַאד לַײװרעד ,רענַײמ

 דיז טעװ רימ ביוא ,טַאהעג ךימ טאה עמַאמ יד יו טעקַאנ ןבַײלב ןוא רעצנַאּפ םעד

 .ןסידַאמא טיול יװ ןענַאדלָאר טיול רעמ שינעמוקּפָא ןַײמ ןטלַאהנֶא ןטסולגרַאפ

 רעב יד ןופ םירעדעג יד ןיא געװ בלַאה וצ ןעמוקעגוצ ייז ןענַײז טכַאנ ענעי
 עכעלטע עליפַא ןוא טכַאנ יד ןבַײלברַאֿפ וצ ןלעפעג ןיא ןָאשטנַאס ּוװ ,אנערָאמ
 ןוא ךיז טימ טריפ רע סָאװ זייּפש יד ןקעלק טעװ סע גנַאל יוזא קסלַאּפנלַא ,געט

 ,רעמייב-ןקרָאק ךַאס ַא ןוא ןזלעפ ייווצ ןשיווצ טכַאנ טכַאמענ ןבָאה ייז

 זיא טינ ןבָאה סָאװ יד ןעניימ סע טיול סָאװ ,לריױג רעלַאטַאפ רעד רָאנ

 ,טלעפעג םיא יװ טיירג ןוא טכָאק ןוא ץלַא טימ ןָא רע טריפ ,ןביולג קנופ ןייק ךיז

 ,יענַאג ןוא רעלדניווש רעטמירַאב רעד ,עטנָאמַאסַאּפ סעניכ זַא ןלױּפַאב טָאה

 טייקכעלטנרַא סטָאכיק ןָאד קנַאד ַא טייק רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ

 ,גרעב יד ןיא ןטלַאהאבוצסױא ךיז קנַאדעג םעד א ןלַאפ ךיוא לָאז ,סעַאנושעמ ןוא

 -עג טכער טימ ךיז טָאה רע ןוא) טפַאשרעדורב רעקילייה רעד רַאפ עריומ סיוא

 םעד ֹוצ טריפעג םיא ךיוא ןבָאה עריומ יד ןוא לריוג רעד ןוא (ריא רַאפ ןקָארש

 ןבָאה טריֿפעג ןוא ,ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא ןטָאכיק ןָאד טריפעג ןבָאה ייז וו טרָא

 -ער יװ ױזַא ןוא .ןפָאלשנַײא ןזָאל ייז ןוא ןעזרעד ייז לָאז רע ױזַא טקנוּפ םיא ייז

 ןעמוקּוצנָא ןטייהננעלעג טיג טיונ יד ןוא סעקינעװיױטעּפָאק קידנעטש ןענַײז םִיִאׁש

 פא ןצימע טמוק סָאװ ,לטימ עטשרע סָאד ןוא ,ןָאט טשינ ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד וצ
 סעװיוט ןייק סָאװ ,ןסעניכ םעד זיא ,עקידנעמוק רעטעּפש יד רעוויוג זיא ןעניז

 -:ַאנוצוצ ןלַאפעגנַײא ,ןעוועג טשינ רע זיא ךעלטנרָא ןוא טקנעדעג טשינ רע טָאה

 -טוא טשינ עליפא ךיז רע טָאה ןעטנַאניסָאר ףַא .לזייא סָאד ןָאשטנַאס טב ןענעוו

 טשינ ןוא ןצעזרַאפ םוצ טשינ סָאװ ,ץעפייכ ַאזַא רע זיא ןעוועג סעמכַאמ ,טקוקענ

 -ונענוצ םיא ַאב רע טָאה ,ןפַאלשעגנַײא זיא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןעוו .ןפיוקרַאפ םוצ

 וצ ןעועג ןיוש רע זיא ,ןנָאט ןעמונעג טָאה סע רעדייא ךָאנ ןוא לזייא ןַײז ןעמ

 - .ןעניפעג ןענעק םיא לָאז ןעמ טַײװ

 טָאה ןָאשטנַאס רָאנ ,דרע יד טיירפרעד טָאה ןוא סױרַא זיא ןַײשנגרָאס יד

 זַא ןוא .םעניורב-לעה ןַײז רע טָאה ןפָארטעג טשינ םורָאװ ,טכַאמענ קירעיורט יז

 ןטסקירעיורט םעד ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז רע זיא ,לזייא ןַײז ןָא ןעזרעד ךיז טָאה רע

 -ווק יד ןופ זַא ,טנַאלקענ ױזַא טָאה ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןייוועג ןטסקידקיטייװ ןוא

 ןז ,ָא :טַײרש רע יו טרעהעג טָאה ןוא טּפַאכעגפױא טָאכיק ןָאד ךיז טָאה סעל

 עַיַאטַאמ ,רעדניק ענַײמ ןופ דיירפ ,ןריובעג בוטש ןיא רימ ַאב ,םירעדעג ענַײמ ןופ

 וצ ןוא ןטסַאל ענַײמ ןופ גנורעטכַײלרעד ,םינייכש ענַײמ ןופ עניק ,בַײװ ןַײײמ ןופ

 ןוא סקעז יד טימ םורָאװ ,רענַײמ ענויכ רעבלַאה ןֹופ רעגרָאזַאב ,ןעמעלַא םעד
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 -ַאב ןיא סע יו ךיא בָאה ,טנידרַאפ גָאט ןדעי טסָאה וד סָאװ ,ןשָארג קיצנַאװצ
 ,רעמַאקדזַײּפש ןַײמ טגרָאז

 עביס יד טס:ווװרעד ךיז טָאה ןוא ןייוועג סָאד ןעזרעד טָאה טָאכיק ןָאד ןזַא

 -ענ םיא טָאה ןוא טנעקעג טָאה רע טַײװ יו ןָאשטנַאפ טסיירטעג רע טָאה ,ןופרעד

 םייה רעד ןיא םיא לָאז ןעמ לסקעװ א ןבענ םיא טנָאזענוצ ןוא דלודעג ןבָאה ןטעב

 ךיז טָאה טימרעד .טזָאלענרעביא טָאה רע סָאװ ,ןעלזייא ףניפ יד ןופ ַײרד ןבעג

 ןוא ןצפיז יד ןטלַאהעגנַײא ,ןרערט יד טשיוװועגּפָא טָאה ןוא טסיירטעג ָאשטנַאס

 | .םיא טימ טוט רע סָאװ דעסעכ םעד רַאפ ןטָאכיק ןָאד טקנַאדעג

 יו זיא סָאװ ,גרַאב ןכיוה א סנסופוצ ןעמוקענוצ ייז ןענַײז ,קידנסעומש ױזַא

 סָאװ גרעב ערעדנַא יד ןשיװוצ ןייֵלַא רענייא ןענַאטשעג זלעפ רעטקַאהענּפָא ןַא

 ןיא םיא םורא דנור ןוא ?רעסַאװ ליטש ַא ןקוה ןַײז ףַא טָאה ןסָאלפענ ,םיא םורָא

 .ריא ףָא ןקוק וצ ןעוועגנ דיירפ ַא זיא'ס זַא ,עקנָאל עטכירעג ןוא ענירג אזַא ןעוועג

 סָאװ ,ןעמולב ןוא ןצנַאלפ ךיוא ןוא רעמייב עדליוו ךַאס ַא טרָאד ןענַײז ןסקאוועג

 -ענ םעד טימ רעטיר רעד טָאה ץַאלּפ סָאד טָא .טכַאמעג ךעלמייה טרָא סָאד ןבָאה

 רע רָאנ יו ןוא ,םיפוניס ענַײז ןעוװַארּפ וצ ּוװ ןבילקענסיוא ךיז םינָאּפ ןקידכעב

 :רענענושעמ ַא יו לָאק ןפַא ןעיירש ןעמונעג רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה

 טַײרטש ןוא סיוא רימ בַײלק ךיא סָאװ ,ןעלמיה ,ָא ,ץַאלּפ סָאד זיא סָאד ---

 -ענניירא םיא ןיא ךימ טָאה ריא סָאװ ,קילגמוא םעד ןענייוװַאב וצ ָאד ,רַאפרעד

 סָאד ןרעמרַאפ טעװ ןניוא ענַײמ ןופ טיײקסַאנ יד ּוװ ,טרָא סָאד זיא סָאד ,ןפרָאוו

 ןָא ןלעװ רעהפיוא ןֵא ןצפיז עפיט ענַײמ ןוא ?כַײט םעניילק םעד ןופ רעסַאוװ

 סנכייצ ןוא סעדייא יו ,רעמייב עקידנרעטעלק יד ןופ רעטעלב יד ןגיוו רעהפיוא

 רעטענ ,טנַײז ריא רעוו ,ריא ,ָא .ץרַאה ןטָארטעצ ןַײמ ןָא טלופ סָאװ ,ןַײּפ םעד ןופ

 -יוװ רעיא טרָא ןטניװוַאבמוא םעד ןיא ,ָאד טָאה ריא סָאװ ,עטעסעטענמורַא טשינ

 סָאװ ,ןטבילרַאפ ןכעלקילנמוא םעד ןופ דייר-נָאלק יד סיוא טרעה ;טכַאמעג גנונ

 ,טכארבעג רעהַא םיא ןבָאה טכוזרעפייא עטכַארטענסיױא ןַא ןוא גנודייש עגנַאל ַא

 רעד ןופ סענָאשקַא רעד פא ןגָאלקַאב ךיז ןוא ןנָאלק וצ ןטלַאּפש-גרַאב יד ןיא ָאד

 ץינערג עטסטַײוװו יד ןוא ץיּפש רעטסכעה רעד ,רענייש ןוא רעקידנסעגרַאפ-קנַאד

 טָאה ריא סָאװ ,סעדַארד ןוא סעעּפַאנ ריא ,ָא !טייקנייש רעכעלשטנעמ רעדעי ןופ

 -שיִצעק יד ןלָאז :רעדלעוו יד ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןעניוװ וצ טייהניווװעג יד

 טינ לָאמנייק ,טסיזמוא שטָאכ ,טבילענ ייז ןופ טרעוו ריא סָאװ ,ןריטַאס עקנילפ

 רעֶדָא קילנמוא ןַײמ ףַא ןנָאלק ןפלעה רימ טלָאז ריא ןוא ור עסיז רעַײא ןרעטש

 ןופ גָאט ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד ,ַא !ןרעהסיוא קילנמוא םעד ןרעוו דימ טינ שטָאכ

 ןַײס ןופ ןרעטש ,ןנעוו ענַײמ ןופ ןרעטשננרָאמ ,ןַײּפ ןַײמ ןופ רָאלנ ,טכַאנ ןַײמ

 -טיוא יז ןעמיק טסעװ וד ןעוו ,עכָארַאמ עטונ ַא ןקישוצ ריד למיה רעד לָאז :לריוג

 ךימ .טָאה גננודייש ןַײמ סָאװ ,דנַאטש םעד ןוא טרָא סָאד ןעניז ןיא ריד םענ ,ןטעב

 !יױרטוצ ןַײמ רעהעג סע יו ,ךינ יױזַא רעפטנע ןוא ,טריפענ ייז וצ

 טיינַאב רעד ןַײז ריא טפרַאד רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ סָאוװ ,עטנלע רעמייב .ָא
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 .זַא ,ןגַײװצ ערעַײא ןופ ךרָאש ןליטש םעד טימ ןכייצ ַא רימ טיג :טנלע ןַײמ ןופ
 רעװַאכ רעביל ,רענַײמ רעגערטנפָאװ ֹוד ,א !ָאד ןַײז ןַײמ בילמוא טשינ זיא ךַײא
 וד סָאװ ןעניז ןיא טוג ריד םענ :ןעגנוריסַאּפ עקיצנינמוא ןוא עקיצניג ענַײמ ןופ
 -רַאפ טּפעצער ַא יו ןוא ןלייצרעד סע טסלָאז וד יידעק ,ןָאט ןעז ָאד ךימ טסעוו

 | | !ןעמעֶלא םעד ןופ םעריוג םעד ןביירש

 ןוא ןעטנַאניסָאר ןופ ןעגנורּפשענּפָארא רע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יו ןוא
 א ןבענעג ,לטָאז םעד ןוא ?מייצ סָאד ןָאטעגסױא םיא רע טָאה טונימ ןייא ןיא
 :םיא וצ טנָאזעג ןוא ןטניה םעניא ?שטעּפ

 טָאװ ,ךרעפ ,ָא ,טייהיירפ ןָא ןייֵלַא טבַײלב סָאװ רעד ריד טינ טייהַירפ ---

 יינ !לריונ ןַײד טימ ךעלקילנמוא יו םיסַײמ ענַײד טימ טנכייצעגסיוא ױזַא טזיב וד

 טנעקעג טשינ ןַא ןֿבירשעגנָא זיא ןרעטש ןפַא ריד ַאב םורָאװ ,טסליוװ וד ּוװ ריד

 טשינ ןוא ףירקָאּפיה ספלָאטסא טשינ טייקלענש רעייז טימ ריד וצ ןכַײלג ךיז ןבָאה

 .ןעטנַאמאדַארב טסָאקעג רעַײט ױזַא טָאה סָאװ ,ָאניטנָארפ רעטמירַאב רעד

 :טנַאזעג רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה ָאשטנַאס זַא

 ןעלטַאזוצסיױא טעברא ןַא טרָאּפשעגנַײא זדנוא טָאה סָאװ םעד זיא ?יווװ ---

 םיא רַאפ ךעלשטעּפ ןייק ןלעפ טשינ ןיוש ןלעוו סע ,רימ טביילנ .םעניורב-לעה םעד

 ךיא טלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ רענעי ןעוו רָאנ .ביול ןַײז וצ רעטרעוו עטונ ןייק ןוא

 בילוצ ןעוועג טשינ טלָאװ סע לַײװ ,ןעלטָאזסיױא םיא לָאז רעצימע טזָאלרעד טשינ

 -רַאפ ןוא עטכילרַאֿפ רַאפ יו ןעמַאנסיױא יד טינ ךָאד ןטליג םיא רַאפ .סָאװ

 "יז סָאבעלַאב רעד ןעוועג זיא טלפייווצרַאפ טשינ ןוא טבילרַאפ טשינ .עטלפייווצ

 -ענ רעַײא ןוא ןרָאפּפָא ןַײמ ביוא ןוא ,ןליו סטָאג טימ ךיא ןיב סָאד סָאװ ,רענ

 עטסנרע ןַא זיא ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רַאה ,סעאנושעמ סטייקידענ

 ,םעניורב-לעה םעד ןטַײברַאפ לָאז רע ןעטנַאניסָאר ןעלטָאזנָא רעדיוו ןעמ זומ ,ךאז

 -וצ ןוא ןיה ףֵא עיסענ רעד ןופ טַײצ יד ןצריקרַאפ רימ ןוא טציא רימ טלעפ סָאװ

 לעװ ךיא ןעוו ןוא ןיהַא ןעמוק לע ךיא ןעוו טינ ךיא סייוו ,סופוצ סעמכַאמ .קיר

 .רעיינ רעטכעלש ַא ךיא ןיב ,ןעמעלַא ךָאנ .ןעמוקירוצ

 -טנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ךיא גָאז ,ָאשטנאס ,טסליוו וד יוװ ןַײז לָאז ---

 ,טורַא געט יירד ןיא ןוא ,םורק טשינרָאנ זיא רימ טכאד ,סולשַאב ןַײד --- ,טרעפ

 ןוא וט ךיא סָאװ ןעז וטסלָאז ,ךיא ליוװ ,טַײצ רעד רַאפ .ןרָאפּפָא וטסעוװ .ךיא גאז

 ,ןגָאז ריא סע טסלָאז וד ןוא ,ןנעוו טעריא ןופ דייר ךיא סָאװ

 ךיא סָאװ ןעז וצ ןעד ךיא בָאה -- טנָאזעג ָאשטנַאפ טָאה --- ךָאנ סָאװ ---

 ?ןעזעג טשינ ןיוש בָאה

 רימ ףרַאד ךיא -- .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןבשעכ טסטלַאה וד --

 יד ןָא ּפָאק ןטימ ןּפַאלק ןוא רעוועגנ סָאד ןפרַאװעצ רעדיילק יד ןסַײרעצ טציא

 .ןעניוטש ןוא ןעז טסעוו וד סָאװ ,ךערע םעד ןיא ןכאז ךָאנ ןוא ןזלעפ

 רעַײא ,גנוטכַא טיג -- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ביל ךַײא זיא טָאג יו ---
 ןוא זלעפ ַאזַא ןפערטנָא טנעק ריא םורָאװ ,ּפָאק םעד טּפַאלק ריא יװ ,טייקידענעג
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 וטפיוא ןצנַאנ םעד ןכַאמ עילַאק ּפַאלק ןטשרע םעד טימ טלָאז ריא סָאװ טרָא אזַא

 סָאד סיוא טניפעג טייקידענעג רעַײא ביוא זַא ,טנָאזעג טלָאװ ךיא .םיפוניס יד טימ

 ,ביוא ןוא ,ןעמוקסיוא טשינ םעד ןָא ןעק ןעמ ןוא קיטיינ רַאפ שינעּפַאלק-ּפָאק

 עציוי ריא טלָאז ,סַאּפש ןיא ןוא שינעמורקכָאנ ,לעטשנָא זיא ץלא םָאד ,טגָאז ריא יו

 ,עטַאװ יו ,ךַאז רעכייוו רעדנַא ןַא ןַא רעדָא רעסַאװ ןָא ּפָאק םעד ןּפַאלק טימ ןַײז |

 זַא ,עטנראה ןַײמ ןגָאז ןױש לעװו ךיא ,רימ ףא רעביא םע טזָאל ןוא ,?שָאמעל

 ןיא סָאװ ,ץיּפש-זלעפ ַא ןָא ּפָאק םעד טּפַאלקעג ךַײא טָאה טייקידענעגנ רעַײא

 | ,טנעמיד 8 יװ טרַאה ױזַא ןעוועג

 ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס טנַײרפ ,ענָאװַאק רעטונג ןַײד רַאפ ריד קנַאד ךיא --

 ,וט ךיא סָאװ סָאד זַא ,ןסיוו טסלָאז וד רעבָא ליוו ךיא -- טרעפטנעעג טָאכיק

 ןסייהענ סָאד טְלָאװ ,טינ ןעוו םורָאװ ,טסנרע ץנַאג רָאנ ,סַאּפש ןייק טשינ ןיא

 ןגָאז וצ זדנוא טרעװרַאפ סָאװ ,םוטרעטיר םעד ןופ ןטָאבעג יד ףַא ןַײז רעוויוא

 ךַאז ןייא ןָאט םורָאװ .דניז ַא ןיא ןלַאפוצנַײרַא רעדיוו רַאפעג רעד רעטנוא ,ןניל

 זומ ּפָאק םעד ןּפַאלק ןַײמ .ןגיל ןגָאז סָאװ ענענייא סָאד זיא ,רעטייווצ ַא טָאטשנָא

 -סיפָאס קעל ןייק ךיז ןיא ןבָאה טשינ ןוא ,קיטליג ןוא טסעפ ,קיטכיר ןַײז םורעד

 ןטיוצ עכעלטע ןזָאלרעביא טפרַאדַאב רימ וטסלָאוװ ךיוא .,קיטסַאטנַאפ רעדָא קיט

 םעד טינ רימ ןבָאה ,?זַאמילש רעזדנוא וצ ,םורָאװ ,ןלייה ןענעק ךימ לָאז ךיא

 .טאהעג ןדָאש א ןבָאה רימ סָאװ ,םַאזלַאב

 טָאה -- ןרילרַאפ ?ןייא סָאד ןבָאה רימ סָאװ זיא ןדָאש רערעסערנ ַא --

 -ענ ןריולרַאפ ןענַײז ?זייא םעד טימ םענייניא םורָאװ -- טרעפטנעעג ָאשטנַאס

 ריא טייקידענעג רעַײא טעב ךיא ןוא .רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןוא ןטיוצ יד ןעגנַאג

 -אמרעד םיא ןרעה זיולב ןופ םורָאװ ,קנַארטעג םענעי ןענָאמרעד טשינ רימ טלָאז

 טעב ךָאנ ןוא ,ןנָאמפ םעניא טינ ביוא ,ןצרַאה ןיא רעביא רימ ךיז טרעק ןענ

 סָאװ טַײצ געט ַײרד יד ַײברַאפ ןיוש ןענַײז סע ןטכאד ךַײא ךיז לָאז ,ךַײא ךיא

 רימ ןוא ,טעװַארּפ ריא סָאװ ,קיטש ענעגושעמ יד ןעז וצ ףֵא ןבענענ רימ טָאה ריא
 גנוניימ א ייז ןגעוו ןיוש בָאה ןוא ןעזעג ןיוש ייז בָאה ךיא זַא ,ןטכַאד ךיז טעוװ

 טקיש ןוא ווירב םעד ןָא טבַײרש ןוא .ןלייצרעד רעדנווװ עטנרַאה ןַײמ לעװ ןוא

 .רעביא ךַײא זָאל ךיא ּוװ ,ץַאלּפ סננורעטַײל םעד ןופ טייקידענענ רעַײא ןעיַײרפ

 .טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ָאשטנאס ,סָאד וטספור ץַאלּפ סגננורעטייל ---

 .ןזעוועג טלָאװ סנױזַא ןעוו ,סרענרע ךָאנ ןוא ,םענענ רעסעכב סָאד ףור ---

 טשינ טָאה רעד -- טרעפטנעעג ַאשטנאפ טָאה -- םענעג טָאה סע רעוו, ---

 .ןנָאז טרעהעג ךיא בָאה ,"טלַאהקירוצ ןייק

 טָאכיק ןָאד טָאה -- ?טלאהקירוצ, טניימ סָאד סָאװ טינ ייטשרַאֿפ ךיא ---

 | .טגָאזעג

 -עג סָאװ רעד זַא -- טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טסייה ?טלַאהקירוצ , ---

 טשינ ךיוא ןעק ןוא סױרַא טשינ םיא ןופ קירוצ ןיוש טמוק ,םענעג ןיא ךיז טניפ
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 -ידענעג רעַײא ךעיַײש סָאװ טרעקרַאפ טקנוּפ ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,ןעמוקסיורַא

 ןנָארט לעװ ךיא בוא ,קירעהעג יו ןעניד טשינ סיפ יד ןלעװו רימ רעֶדָא ,טייק

 םעַאנושעמ ןייא ןגיילסיױרא ?עוװ ךיא ןוא .ןעטנַאניסָאר ןבַײרטוצרעטנוא ףַא ןרָאּפש

  ןַײמ רַאפ ןייטש לע ןוא ָאסָאבָאט ןייק ןעמוק לע ךיא ןעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןטײקשירַאנ יד ןגעוו ןשינעכַאז ענױזַא ןלייצרעד ריא לעװ ןוא ַאעניצלוד עטנרַאה

 ןָאטעגּפָא טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,(סנייצלַא ןיא סָאד סָאװ) ןסעַאנושעמ ןוא

 א יװ רעכייוו ןרעוו רימ אב טעװ יז זַא ,ןָאט וצ רעטַײוו ייז ןבילברַאפ ןיא ןוא

 רעפטנע ןסיז-קינָאה ריא טימ ןוא .במעד ַא יו טרַאה ןַײז עליפַא לָאז יז ,עקשטנעה

 טייקידענעג רעַײא ?לעוו ןוא ףעשאכעמ ַא יו ןעילפקירוצ ןטפול רעד ןיא ךיא ?עוו

 סע זיא ןוא םענענ א יו סיוא טעז סָאװ ,ץַאלּפסגנורעטַײל םעד ןופ ןעמענסױרַא

 ןבָאה סָאד סָאװ ,ןעמוקוצסױרַא םיא ןופ גנונעפָאה ַא זיא ןַארַאפ סעמכַאמ ,טשינ

 ביולנ ךיא ןוא ,םענעג םעניא דיז ןעניפעג סָאװ יד ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,טינ

 .שרעדנַא ןגָאז לָאז טייקידענעגנ רעַײא ,טינ

 יו --- .טנָאזעג םינָאּפ ןקירכעבענ םעד טימ רעטיר רעד טָאה -- קיטכיר ---

 ?ווירב םעד ןביירש רימ ןלעוו רעבָא ױזַא

 .ןבענענוצ ָאשטנַאס טָאה -- ?ןעלזייא יד ףָא גנוזַײוװנָא יד ןוא ---

 ױזַא ןוא -- ,טנָאזענ טָאכיק ןָאד טָאה -- ןבירשעגנַײרַא ןַײז טעװ ץלַא ---

 ףֵא ווירב םעד ןבַײרש ןלָאז רימ ןעוועג טוג טלָאװ ,טינ רימ ןבָאה ריּפַאּפ ןייק יו

 רעש יױױזַא ןיא סָאד שטָאכ ,ךעלעוועט ענעסקעוו פט רעדֶא םיוב ַא ןופ רעטעלב

 טלָאװ סע סָאװ ףַא ןלַאפעגנַײא זיא רימ סָאװ רעה רָאנ .ריּפַאּפ יו ןעמוקַאב וצ

 ,לכיב-ץיטָאנ סָאינעדרַאק ףַא .ןבַײרשוצפיוא ווירב םעד רעסעכ ךָאנ ןוא ןעוועג טוג

 ןוא ריּפַאּפ ףַא ןבַײרשרעביא ןזָאל םיא ןוא ןַײז ךעירטַאמ ןיוש ךיד טסעוװ ווד ןוא

 זַא .רערעל א ןַארַאפ זיא סע ּווװ ,וועשִיי ןטשרע םעניא טפירשטנַאה רעטונ ַא טימ

 ןביירשרעביא טינ םיא בינ רָאנ .ךעלַאג עדַאיל ַא ןביירשרעביא ריד םיא טעוו ,טינ

 רעד זַא ,ווַאסק ןטלקיצעג ַאזַא טימ ןביײרש סָאװ יד ןופ ,רעבַײרש-עירָאילעצנַאק ַא

 .ןביילקרעדנאנופ טשינ םיא ןיא ךיז ןעק ןיילַא ?ווייט

 ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ?עמיסכ רעד טימ ןעמ טוט רעבָא סָאוװ ---

 טָאה -- ,ןבירשעגרעטנוא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןענַײז ווירב סעסידַאמַא ---

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד

 זומ גנוזַײװנָא יד רעבָא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ױזַא ןַײז לָאז ---

 טעװ ,ענעבירשעגרעביא ןַא ןַײז טעוו עמיסכ יד זַא םורָאװ ,ןבַײרשרעטנוא ךָאד ןעמ

 .ןעלזייא יד ןָא ןבַײלב ?עוו ךיא ןוא עשלַאפ ַא זיא יז ןנָאז ןעמ

 ןַײמ רָאנ טעװ ןוא ,עפונ ?כיב םעניא טעמסַאכעג ןַײז טעװ גנוזַײװנָא יד ---

 טעװ ןוא ןכַאמ טשינ ןטייקירעוװש םוש ןייק יז טעװ ,עמיסכ יד ןעז עצינעמילּפ

 א טָאטשנָא וטסעװ ,ווירב-סעביל םעד ךעַײש סָאװ ןוא .ןעמוקכָאנ גנוזַײוװנָא יד

 -ַאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד ,טיוט ןזיב רערעַײא , :ןבַײרשרעטנוא עמיסכ

 ,טנַאה רעדמערפ ַא טימ ןבירשעג זיא רע סָאװ ןכַאמסיױוא טשינ טעוװ סע ןוא ."םינ
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 ןוא ןבַײרש טְשינ ןוא ןענעייל טשינ אעניצלוד ןעק ,ךיז טקנעדעג רימ יוװ םורָאװ

 רעזדנוא םורָאװ ,ןעזענ טשינ ווירב ַא םענַײמ ןוא סָא ןַא סנַײמ ןבעל ריא ףא טָאה

 ןעגנאגעג טשינ לָאמנייק ןיא ןוא עשינַאטַאלּפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא עביל סנדייב

 -רעד ךיא זַא ,ןטלעז יױזַא ןוא ,ןטייוצ ןפא רענייא ןקוק ןקידנעטשנַא ןופ רעטַײוװ

 יז בָאה ךיא סָאװ רָאי ףלעווצ יד רַאפ זַא ,סעמע ןַא הַא ןרעווש וצ טינ ךימ געוו
 רעמ יז ךיא בָאה ,דרע יד ןסע ןלעוװ סָאוװ ,ןניוא ענַײמ ןופ ןַײש יד יו דעמ ביל

 -ַאב טשינ לָאמ ןייא ןייק יז טָאה ,ןַײז ןעק ,לָאמ ריפ יד ןיא ןוא .ןעזעג לָאמ ריפ יו

 -רעד יז ןבָאה ןסָאלשעגנַײא ןוא ןטלַאהעגקירוצ ױזַא .ריא ףַא קוק ךיא זַא ,טקרעמ
 ,סעלַאנָאנ ַאסנָאדלַא רעטומ ריא ןוא ָאלעושטרָאק ָאצנערָאל ןרעטלע עריא ןניוצ

 -עשוטרָאק ַאצנערָאל רָאג זיא --- .ןפורעגסיוא ָאשטנַאס טָאה --- !עט ,עט --

 ַאסנָאדלַא ךיוא יז טפור ןעמ סָאװ ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד עמַאד יד רעטכָאט סָאל

 ?ָאצנערָאל

 וצ טרעוו יד טָאה יז ןוא --- .טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- יז זיא סָאד ---

 ,טלעוו רעד רָאנ ןופ עטנרַאה יד ןַײז

 ץאלק ַא טּפעלש יז -- .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- טוג רעייז יז ןעק ךיא --

 עלוסב ַא ,זיא יז נולק יוװ ,ךיַײא ףַא ןבעל ַא .ףרָאד ןיא רעכָאב העטסקרַאטש רעד יו

 עדַאיל א עדרָאמ יד ןבַײרנָא ןעק ןוא טסורב רעד ףָא רָאה טימ ,טַײל וצ ןוא טָאג וצ

 ןוא ןרעדנַאװ ֹוצ קעשייכ טָאה סָאװ אזא ַײס ןוא ןקידנרעדנַאו ַא ַײס ,רעטיר

 !ןלָאק ַאראס ןוא טָאה יז קסיּפ ַארַאס ,רעזמַאמ וד ,ךַא !בַײוװ א רַאפ ןבָאה יז טעװ

 סָאװ סעקַארטַאב יד ןפור םערוט-ןקָאלג ץיּפש ןפַא טרעטעלקענפיורַא לָאמַא טָאה יז

 טרָאד ןופ ייז ןענַײז ןעוועג שטָאכ ןוא ,דלעפרעקַא סרעטָאפ ריא ףַא טעברַאענ ןבָאה

 ןענַאטשעג ןטלָאװ ייז ךַײלנ לָאק ריא טרעהעג ייז ןבָאה ,טַײװ יד לַײמ עבלַאה ַא
 -רעביא ןייק טשינ זיא יז סָאו זיא עריא עליימ עטסערג יד .םערוט םעד סנסופוצ

 ןופ ןוא ךָאנ יז טמורק ןעמעלַא ,יז טסַאּפש ןדעי טימ .ַײרפ ךיז טלַאה ןוא ןרעבַײלק
 ענושעמ ריא רַאפ טייקידענעג רעַײא ךיז געמ רָאנ טינ ,ךַײא גָאז ךיא .יז טכַאל ץלַא
 רעוו ןוא ,ןעגנעהפיוא ךיז ןוא שועי ןיא ןלַאפנַײרַא טכער ןלופ םעד טימ רָאנ ,ןכַאמ

 סע ביוא ,ןָאטעג טוג וצ טשינ טָאה ריא זַא ,ןנָאז טשינ טעװ ,ןרעה סָאד טעװ סע

 ןיא ןַײז טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא ןוא .טּפַאכענ לװַײט רעד ריא רַאפ ךַײא טָאה

 יז ןוא ןעזענ טשינ יז בָאה ךיא זַא גנַאל ןיוש םורָאװ ,ריא הַא ןָאט וצ קוק ַא געוו

 ּפִא קרַאטש ךיז טצונ םינָאּפ-עיורפ ַא םורָאװ ,טרעדנעעג קרַאטש ןַײז ןיוש זומ

 .טניוו ןוא ןוז ףַא ,דלעפ ןפַא קידנעטש טימרעד טייג ןעמ ןעוו

 ךיא זַא ,טָאכיק ןָאד ראה ,טייקידענעג רעַײא ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא ןוא,

 ,טסנרע ןוא ַײרטעג ךיא ןבָאה טניימענ ;סעָאט ןסיורג א ןיא טבעלעג טציא זיב בָאה

 ךיז טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןסעצנירּפ ַא עדַאװַא זיא אעניצלוד עמַאד יד זַא

 סָאװ ,סענַאטַאמ עכַײר יד טרעוו יד טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ ַא רעדָא ,טבילרַאפ ריא ןיא

 ןוא סעקינשזרָאטַאק יד ,רעיַאקסיב םעד יו ,טקישעג ריא טָאה טייקידענעג רעַײא

 טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,סעניוכצינ יד קילדעוו ,ערעדנַא ךַאס ַא ךָאנ עמַאטסימ
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 -יוװ רָאנ .רעגערטנפָאװ רעַײא ןעוועג טשינ ןיב ךיא סָאװ טַײצ רעד ןיא ןטלַאהענּפָא
 ,ךיא ןיימ ,אצנעראל ַאסנַאדלַא עמאד רעד ןרַא סע ןעק סָאװ ,ענעגייא סָאד רעד

 טקיש טייקידענעג רעַײא סָאװ ,עטגיזַאב יד זַא ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד עמַאד רעד

 יז ןעוו זַא ,ןַײז ךעלנעמ ךיוא ןעק סע ןוא ?ןעינק יד ריא רַאפ ןגייב ןעמוק ,ריא וצ

 רעדָא עילבַארג רעד טימ ןָאיל םעד ןעמעק םַאב ןעמונרַאפ ןַײז רָאג יז לָאז ,ןעמוק

 לָאז ענַאטַאמ יד ןוא ןכַאלסיױוא ךיז יז לָאז ,ןעז יז ןפיול ייז ןעוו ןוא ,ןשערד םַאב

 ,קיסירדרעביא ןַײז ריא

 -- לָאמ ךַאס ַא רעייז ןוא ,ָאשטנַאס ,טנָאעג טָאהעג ןיוש ריד בָאה ךיא --

 שטָאכ ןוא רעלּפַאלּפ רעסיורג ַא רעייז טזיב וד זַא --- ,טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה

 רָאנ ,ןקיציּפש ץנַאג א רַאפ סיורַא טּפָא ךיז וטזַײװ ,סעָאצמַאה ףַא קיפמוטש טזיב וד

 וד ךיא ליוװ ,ןיב ךיא גולק יוװ ןוא טזיב וד שעּפיט ַא ראפ סָאװ ןעז טסלָאז וד יידעק

 ,עגנוי ַא ,ענייש א ,וטסייוו ,ענָאמלַא ןַא .עסַײמ עצרוק ַא ןרעהסיוא רימ ןופ טסלָאז

 ַא ןיא טבילרַאפ לָאמא ךיז טָאה ,עזָאלגרָאז ַא לַאלקיב ןוא ,עכַײר ַא ןוא עיירפ ַא

 -עג רךיא ןופרעד ךיז טָאה טסווװרעד ,רעכָאב ןשביח ןוא ןקיטפערק רָאנ ,ןטעשַאּפ

  +ףרּוװרָאפ ןכעלטנַײרפ א טימ ןָא ריא וצ לָאמנייא ךיז טפור רע ןוא רעריפ-סטפעש

 -נָא ַאזַא ,ריא סָאװ ,וצרעד דנורג ךַאס ַא בָאה ךיא ןוא ,ַארָאינעס ,טרעדנווװ ךימ

 ךַײא טלָאז ,זיא טייקידענעג רעַײא יװ ,יורפ עכַײר אזַא ןוא ענייש ַאזַא ,ענעעזעג

 וצ ןעוו ,רעד ןוא רעד יװ ןשטנעמ ןּפמעט ןוא ןקירעדינ ַאזַא ןיא טבילרַאפ ןבָאה

 -ַאנימעס עטקידנעעג ,םיריײטקָאד ,עטנרעלעג ?יפ ױזַא ןַײרַא ןעמוק זיוה ןיא ךַײא

 ,ןבַײלקסיױא טנעקעג ייז ןשיווצ טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןנָאלָאעט ןוא ןטסיר

 ףיורעד ."טינ םענעי ,ךיא ?יוו םעד :;ןנָאז ןוא ,ענראב עטוג א סיוא טבַײלק ןעמ יו

 רַאה ,טייקידענעג רעַײא, :טרעפטנעעג קידוװעליּפש ןוא טכַײל ץנאנ םיא יִז טָאה

 ,טניימ ריא ביוא שידָאמטלַא רעייז טקנעד ריא ןוא ,סעָאט ןסיורג ַא טָאה ,רענַײמ/

 ףצ ;ןעזסיױא טינ ךַײא לָאז רע ּפמעט יו ,ןבילקענסיוא טכעלש םיא בָאה ךיא זַא

 .ןופ רערעסערג א ךָאנ ,ףָאזָאליפ נונענ רע ןזיא ,םיא ףהֹרַאדאב ךיא סָאװ ףיורעד

 ."ןעלטָאטסירַא

 -ָאט ןופ ַאעניצלוד ןבָאה ףרַאדַאב ךיא סָאװ ףיורעד ףָא זַא ,ָאשטנַאפ ,ױזַא,

 טסגעמ .טלעוו רעד ןיא ןסעצנירּפ עטסכעה יד יו טרעוו יד ליפ ױזַא יז טָאה ,ָאסָאב

 םענעבילקענוצ א רעטנוא ןעמַאד סיוא ןביול סָאװ ,ןטעָאּפ עלַא טינ זַא ,רעכיז ןַײז

 ,סיליפ יד ,סילירַאמַא יד זַא ,עדַאװַא טסניימ וד .ןסעמע ןַא טימ ייז ןבָאה ,ןעמָאנ

 .-וב יד סָאװ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא סעדילַא יד ,סעעטַאלַאג יד ,סענַאיד יד סעיווליפ יד

 -ַאעט-עידעמָאק יד ,רעזַײה-ריזַאר יד ,ןענַאמָאר יד ךיוא ןוא ?ופ ייז טימ ןענַײז רעכ

 יד ןופ ןעמַאד יד עקַאט ןענַײז ןוא שיילפ ןוא טולב ןופ ןעמַאד עסעמע ןענַײז ,סרעט
 -עגסיוא סָאד ןענַײז סנטסרעמ ?טמירענסיוא ייז ןבָאה רעֶדָא סיוא ייז ןעמיר סָאװ

 ,ןעניימ לָאז ןעמ יידעק ןוא ןזרעפ יד טלַאהנָא ןַא ןבעג וצ יידעק ,ןעמַאד עטכַארט

 .טבילרַאפ ןַײז וצ טומ םעד ןבָאה ןוא טבילרַאפ ןענַײז םירבַאכעמ יד זַא

 דיומ עליו יד זַא ,ביולג ךיא ןוא טכַארט ךיא זַא ,גונענ זיא רימ ראפ ןוא,

 סע זיא ,סעכִיי ריא ךעַײש סָאװ ןוא .ךעלטנרָא ןוא ןייש זיא ָאצנערָאל ַאסנָאדלַא
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 רַאפרעד ריא יידעק ,ןעוועטנורגרעד ןייג טשינ םיא טעװ ןעמ םורָאװ ,קיטכיוו טשינ
 ןיא ןסעצנירּפ עטסכעה יד זיא יז זַא ,סיוא רימ לָאמ ךיא ןוא ,לַאדעמ ַא ןבעג וצ
 | .טלעוו רעד

 ןגער ץלַא יו רעמ זַא ,טינ סע טסייוו וד ביוא ,ָאשטנַאס ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ,

 ייווצ יד ןוא .ןעמָאנ רעטוג ַא ןוא טייקנייש סיורג :ןכַאז ייווצ ךיז ןבילראפ םוצ ןָא
 רענייק זיא טייקנייש ןיא םורָאװ .סָאמ רעלופ רעד ןיא ַאעניצלוד טגָאמרַאפ ןכַאז
 ךָאנ ןוא .טכיירנרעד ריא וצ עקינַײװ ןבָאה טײקטמירַאב ןיא ןוא ךַײלג טשינ ריא וצ
 -ביר זיא ,גָאז ךיא סָאװ ץלַא זַא ,רָאפ רימ ךיא לעטש ,ןנָאז ריד ךיא ליוו ןעמעלַא

 ַאזַא ןעימיד ןיא רימ ַאב סיוא רימ יז לָאמ ךיא .קיניײװ וצ טינ ןוא ליפ וצ טינ ,קיט
 -עה ריא וצ טמוק סע טשינ .טייקמענרָאּפ ןיא יו טייקנייש ןיא ,ןעז יז ליוו ךיא יו
 עטמירַאב יד ןופ ענייא ןייק טינ ןוא עיצערקול ריא וצ טכיירג סע טשינ ןוא ענעל
 יד ןופ ןוא עשירַאברַאב יד ןופ ,עשיכירג יד ןופ ,ןטַײצ ענעגנַאנרַאפ יד ןופ ןעיורפ
 -ךַאט ךימ ןלעװ סע בוא .ליוו רע סָאװ ןנָאז רענייא רעדעי ךיז לָאז ןוא .עשינײטַאל
 ,ענעטירטשַאבמוא יד ןפָארטש טינ רעבָא ךימ ןלעוו ,עקידנסיוומוא יד רַאּפרעד ןעל

 טָאה --- טייקידענעג רעַײא ,טכער ריא טָאה ,ךיא גָאז ,ןעמעלַא םעד ןיא === =
 סָאװ בילוצ טשינ סייוו ךיא רָאנ ;?זייא ןַא ןיב ךיא זַא ןוא --- טרעפטנעעג ָאשטנַאס
 ןיא קירטש ןייק ןענָאמרעד טשינ ךָאד רָאט ןעמ ,לזייא ןעמוקעג ?יומ ןיא זיא רימ
 ךיא םורָאװ ,טנוזעג רימ טַײז ןוא ווירב םעד רימ טיג רָאנ .םענעגנָאהעג ַא ןופ בוטש
 .קעװַא ייג

 א ןָא טרעקענּפָא ךיז טָאה ,לכיב-ץיטָאנ סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה טָאכיק ןָאד
 ,טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו ןוא .ווירב םעד ןבַײרש ןעמונעג ור סיורג טימ ןוא טַײז
 ויירב םעד םיא רַאפ ליוװ רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןוא ןָאשטנַאס ןפורעגוצ רע טָאה
 געוו ןיא םיא ַאב רע טרעוו רעמָאט ,ןעקנעדעגרַאּפ םיא לָאז רע יידעק ,ןענעיילרעביא

 ,ןטביר ץְלַא ףַא ךיז ןעמ ןעק ,לזַאמ זייב ןַײז ןופ סעמכַאמ ,ןריולרַאֿפ

 ,םיא רימ טיג ןוא ?כיב םעניא לָאמ ריפ רעדָא ַײרד ַא ןַײרַא םיא טביַײרש ---
 ןייק טָאה ,ןרָאקיז ןיא רימ וצ םיא ןגײלנַײרַא םורָאװ ,ןטלַאהַאב טוג םיא ךיא לעוו

 ךיא יו ךיא סעגרַאפ לָאמלייט זַא ,ַאזַא רימ ַאב זיא ןרָאקיז רעד סעמכַאמ ,טינ ןיז
 סיורג לעוו ךיא ,טייקידענעג רעַײא ,רעביא םיא רימ טנעייל ,ןגעווטסעדנופ .סייה
 .סיױרַא םערופ ַא ןופ יװ ןַײז זומ רע ,םיא ןרעהסיוא ןופ ןבָאה עָאנַאה

 :טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ךיז טגָאז ווירב םעד ןיא סָאװ ןייא ךיז רעה --

 סָאבָאט ןופ אעניצלוד וצ טָאכיק ןָאד ןופ ווירב ַא
 יח די

 :עמַאד עטעטכַאענכיוה ןוא עקידריווכיוה,

 יד ןיא רעטקידנוװעצ ןוא גנודייש ןופ ץיּפש םעד טימ רענעּפָארטעג רעד,
 טנוזעג סָאד ריד טשטניוו ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד עסיז ,ןצרַאה ןַײז ןופ רעטנווייל
 טינ זיא טומ ןַײד ביוא ,ךימ טסיוטשרַאפ טייקנייש ןַײד ביוא .טלעפ םיא סָאװ

,-- 998 ---- 



 ןיב ךיא שטָאכ ,ךיא לעװ ,ןעינק ןַײמ וצ זיא גנוטכַארַאפ ןַײד ביוא ,ןטסנוג ןַײמ וצ

 רָאנ טינ ןיא סָאװ ,טסגנַא רעד ןיא ןטלַאהפיוא ןענעק םיוק ךימ ,טעװעטרַאהעג טונ

 ריד טעװ ָאשטנַאס רעגערטנּפָאװ רעװַארב ןַײמ .גנַאל קידנרעיוד ךיוא רָאנ ,סיורג

 -ימ עניוס רעטבילעג ,רעקידנסעגרַאפ-קנַאד רענייש ,ָא ,ןלייצרעדסיוא ןצנַאגניא

 רימ ןלעפעגליֹוװ טעװ ריד ביוא .דלוש ןַײד בילוצ ,ָאד ךימ ןיפענ ךיא ?ייוועב !רענ

 סָאװ טימרעד ןוא ,טלעפעג ריד יוװ וט ,טינ ביוא ןוא ,רענַײד ךיא ןיב ,ןפלעה וצ

 -זייב ןַײר טלעטשעגנדירפוצ ןבָאה ךיא לעװ ,ןבעל ןַײמ וצ ןכַאמ ףָאס ַא לעװ ךיא

 .רעגַאב ןיַײימ ןוא טייק

 .טיוט ןזיב רענַײד;
 ."םיִנָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד

 טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ביל רימ זיא ןבעל סנטַאט ןַײמ יו ---

 ןעוו בָאה ךיא סָאװ עטסכעה סָאד ןיא סָאד זַא --- ,ווירב םעד ןענעייל טרעהעגסיוא

 ,טליוו ריא סָאװ ץלַא ,טייקידענעג דעַײא ,ןטרָאד ריא טנָאז ריא יוװ ,ייוו .טרעהעג

 םעד טימ רעטיר רעד, טפירשרעטנוא רעד ןיא ןַײרַא ךיז טסַאּפ סָאד טוג יוװ ןוא

 ןטָאס רעד זיא טייקידענעג רעַײא זַא ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא !"םינָאּפ ןקידכעבענ

 .ןסיוו טשינ טלָאז ריא סָאװ ךַאז ַאזַא אטשינ זיא'ס ןוא ןיילַא

 ףורַאב םעד ןיא -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה - זונוצ טמוק ץֵלַא ---

 .םענַײמ
 טָא ,טייקידענעג רעַײא ,ףיוא טבַײרש -- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ךַא --

 ךַײא טבַײרש ןוא ןעלזייא ַײרד יד ןגעוו עלעטעצ סָאד ?טעלב טַײז ןרעדנַא ןפַא ָאד

 קוק ַא טעװ ןעמ רָאנ יװ עמיסכ רעַײא ןענעקרעד לָאז ןעמ ,רָאלק ץנאנ רעטנוא !

 .ריא הַא ןָאט

 סע טָאה רע רָאנ יו ןוא -- טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ןגינעגרַאפ טימ ---

 :טנעיילעגרעביא סע רע טָאה ,ןבירשעגפיוא

 עטנרַאה ,ןעלזייא ןגעוו גנוזיַיװנַא רעטשרע רעד טיול ,טעװ טייקידענעג רעַײא,

 ,ףניפ יד ןופ ַײרד ,רעגערטנּפָאװ ןַײמ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןבעג ןסייה ,עצינעמילּפ

 -עג רעַײא ןופ ןעזפיוא ןרעטנוא ןענַײז ןוא םייה רעד ןיא טזָאלעג בָאה ךיא סָאװ

 ליפ ױזַא רַאפ סטלָאצענ יװ ןזָאלּפָא ךַײא ?עפַאב ךיא סָאװ ןעלזיוא יירד .טייקידענ

 ןלעוו ,לסקעוו ןַײז ןוא ווירב םעד טימ סָאװ ,םינַאמוזעמ טימ ענעמוקַאב ָאד ערעדנא

 -נָאװצ ןוא ייווצ ַאנערָאמ גרעב יד ןופ םירעדעג יד ןיא טריטַאד .ןבעגעג טוג ןַײז ייז

 .רָאי ןקיטנַײח םעד ןופ טסונױא שעדיוכ ןיא געט קיצ

 -עג רעַײא ,רעטנוא סָאד טבַײרש --- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ױזַא טוג --

 .טייקידענ

 ןיא גונעג --- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה ןבַײרשרעטנוא טינ סע ףרַאד ןעמ ---

 ַײרד רַאפ ןטליג טעוו ןוא עמיסכ ַא יו סנייצלַא זיא סָאװ ,ןכייצ ןַײמ ןלעטשקעוװַא

 .ןעלזייא טרעדנוה ַײרד רַאפ עליפַא ןוא

 ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- טייקידענעג רעַײא ףַא ךימ זָאלרַאפ ךיא ---

 רעַײא ,טיירג טַײז ןוא ,ןעטנַאניסָאר ןעלטָאזנָא ןייג ךיא לעוװ ,ּפָא ךימ טזָאל ןוא --|
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 טשינ ןוא ןרָאפּפָא דלַאב ןכער ךיא םורָאװ ,עכָארב רעַײא ןבעג וצ רימ ,טייקידענעג

 לעװ ךיא .ןכַאמ ךיז טבַײלק טייקידענעג רעַײא סָאװ ,ןטײקשירַאנ יד ףא ןטרַאװ

 .ןלעװ טשינ רעמ טעוװ יז זַא ,ליפ ױזַא ךַײא ןופ ןעזעג ייז בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ןיוש

 ,קיטכיוו רעייז זיא סָאד סעמכַאמ ,ָאשטנַאס ,ךיא גנַאלרַאפ סנטסקיצניוװ ---

 ,ןכעַאגושעמ ץוט ייווצ רעדָא ץוט ןייא ןוא ןטעקַאנ ַא ,ךיא גָאז ,ןעז ךימ טסלָאז יד

 -עג ןבָאה ייז טסעוו וד זַא ןוא .טַײצ ָאש עבלַאה א יו רעמ טשינ ןעמענ ןלעוו סםָאװ

 םָאװ ,ערעדנַא יד ףַא ךיוא ןרעווש ןענעק עריומ ןָא וטסעוװ ,ןניוא ענַײד טימ ןעז

 ,ןנָאז טסעוו וד לפיוו זַא ,ריד רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,טַײז ןַייד ןופ ןניילוצ טסליוװ ּוד

 .ןכַאמ וצ ןכער ךיא ?פיוו ליפ ױזַא ןַײז טינ סע טעוו
 דַאנ ַא טייקידענעג רעַײא ןעז טינ ךימָאל ,רַאה ןַײמ ,ביל ךַײא זיא טָאג יו --

 ןרעהפיוא ןענעק טשינ לעװ ךיא ןוא רַאצ ןפַאשרַאפ רימ טעװ סָאד םורָאװ ,ןטעק

 טכַאנַאב ןטכענ ןופ ןייוװעג ןַײמ טימ לופ ױזַא ּפָאק רעד ןיוש זיא רימ ןוא ןענייוו

 םעַײנ ַא ןיא ךיז ןזָאלוצנַײרא ךעיוקעב טשינ ןיב ךיא זַא ,םעניורב-לעה םעד רעביא

  -ושעמ עכעלטע ןעז ךַײא ןופ לָאז ךיא ביל זיא טייקידענעג רעַײא בוא ןוא .ןייוועג

 -וק ץונ וצ רימ ןלָאז סָאװ ענױזַא ןוא עצרוק רָאנ ,ןָאטנָא םעניא ייז טכַאמ ,ןסעַאג

 / ףיא ןוא ןירעד טשינ ךימ ךיא קיטיינ ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ טַארּפיב .ןעמ

 ,סערוסב עטונ יד טימ ןַײז זומ רעקירוצ ןַײמ סעמכַאמ .ןעמוקירוצ רעכינ סָאװ ?יוװ

 ךיז יז לָאז ,טינ זַא ןוא .ייז טנידרַאפ ןוא ייז ףַא טרַאװ טייקידענעג רעַײא סָאװ

 ַא ךיא ביג ,קירעהעג יװ טינ יז טרעפטנע רעמָאט .ַאעניצלוד עמַאד יד ,ןטכירסיזא

 ןטוג םעד ןסַײרסױרַא ריא אב לעוװ ךיא זַא ,ןעק ךיא רָאנ ןעמעוו עוווש עכעלרעיַיפ

 ,ןזָאלרעד סע ןעמ ןעק יו םורָאװ .סעקַאלוק טימ ןוא שטעּפ טימ ןנָאמ םענופ רעפטנע

 סָאװרַאפ םוש ַא ןָא לָאז ,טייקידענעג רעַײא יו ,רעטיר-רעדנַאװ רעטמירַאב אזַא זַא

 לָאז ךיא וצרעד ןעננערב טשינ עמַאד יד ךימ לָאז ?...ַא סעּפע בילוצ ןרעוו ענושעמ

 ןטמוק טעוװ רימ רָאנ סָאװ ןגָאז ריא לעוו ךיא ,סענָאמענ ענַײמ ַאב םורָאװ ,ןגָאז סע

 טשינ יז טעװ רענייק שטָאכ ,ןרעכעטעצ ךעלקיטש פא יז לעװ ןוא ןַײרַא ליומ ןיא

 ,רימ טביילג רָאנ ,טינ ךָאנ ךימ ןעק יז .וצרעד סיוא טוג ךימ גיוט ךיא .ןפיוק

 .ןרַאנ טשינ רימ ןופ ןיוש ךיז יז טעװ ,ןענעקרעד ךימ טעוװ יז ןעוו זַא

 רימ ןזַא -- ,טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,סענַאמעג ענַײמ ַאב --

 .ןעניז ןרָאלק םַאב רימ ןופ רעמ טשינ טזיב וד ךיז טכַאד

 רָאנ ןיב ךיא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ענושעמ ױזַא טינ ןיב ךיא --- |

 ךיא זיב ןסע טייקידענעג רעַײא טעוװ סָאװ ,טַײז ַא ןֵא ץלַא סָאה רָאנ .טנערענפיוא

 יד ןלַאפַאב ןוא ,ָאינעדרַאק יװ ,נעװ ןפַא סױהַא רעשפע ריא טעװ ?ןעמוקירוצ לעוו

 | | - ?רעכעטסַאּפ

 -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןגרָאז טשינ ךיד וטסלָאז רימ רַאפ ---

 "כורפ ןוא ןזָארנ .יד ץוכַא ןסעגעג טשינרָאג ךיא טלָאװ ,ןבָאה לָאז ךיא עליּפַא םורָאװ

 םעד ןופ טייקניד יד סעמכַאמ .ןבעג רימ ןלעוו רעמייב יד ןוא עקנָאל יד סָאװ ,ןט

 םימ ריד יינ ןוא .ןכַאז עקשרָאש ענױזַא ךָאנ ןיא ןוא ןטסַאפ ןיא טייטשטב ןעיניא

 ,ףליה וצ טָאג
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 :טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה ףיורעד

 ךיא זַא ?עריומ בָאה ךיא סָאװרַאפ ,טייקידענעג רעַײא ,רעבָא ריא טסייוו ---

 ,רעביא ךַײא זָאל ךיא ּגװ ,טרָא םענעגייא םעד ףַא קירוצ געוו םעד ןפערט טשינ לעװ

 | .רע זיא ןטלַאהַאב ױזַא |

 - ןופ ןטערטּפָא טינ ןעז ןיוש לעװ ךיא ,םינָאמיס יד ןעניז ןיא טוג ריד םעג ---

 ןעימאב ךימ ךיא לע ךיוא ןוא -- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאד טנגעג רעד

 -יצ טסעוװ וד ןעוו ןקרעמַאב וצ ךיד יידעק ,ןזלעפ עטסכעה יד ףַא ןרעטעלקפיורַא

 ןיא ,ךיז ןרילרַאפ וצ טינ ןוא ןעשזדנָאלב וצ טשינ ףַא עטסעב סָאד רָאנ .ןעמוקיר

 יד ןגיילקעװַא ןוא ,ווָארעל ןַארַאפ זיא ָאד סָאװ ,רעטסנינ סעטסוק עכעלטע ןדַײנשּפָא

 ,ןטַאלג ןפַא ןעמוקסיורַא טסעוו וד זיב ,ןטייווצ םענופ סנייא נעװו לקיטש ַא ךעלטיר

 טסעוװ וד ןעוו ןעניפענ וצ ךימ םינָאמיס ןוא סעשזעמ רַאפ ןעניד ריד ןלעוו ייז ןוא

 | .טניריבַאל םענופ םיִדָאפ סיעזרעּפ ייהעלע ,ןייגקירוצ

 רע טָאה ןטינשעגּפָא .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ןָאט ךיא לעװ ױזַא --

 עדייב סָאװ ,ךאס ַא ןרערט טימ ןוא עכָארב סרַאה ןַײז ןטעבענ ןוא סעטסוק עכעלטע

 -יסָאר ףַא טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע .טדיישעג םיא ןופ ךיז רע טָאה ,ןסָאנרַאפ ןבָאה

 יוא ןיײנַאב וצ םיא טימ ךיז יו טנַאזעגנָא םיא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,ןעטנַאנ

 -עג ךיז טָאה רע ןוא .ןייֵלַא ךיז הַא יװ םיא ףַא ןבעג גנוטכַא ןטעבעג םיא טָאה
 רַאה ןַײז יו ,לטיר א ךָאנ לטיר ַא ןפרָאװענּפָארַא יײברעד ןוא לָאט םוצ ןטַײר טזָאל

 -ענוצ םיא וצ זיא טָאכיק ןָאד שטָאכ ,ןטירעגקעװַא זיא רע ןוא .ןטָארעג םיא טָאה

 רעדייא רָאנ .ןסעאנושעמ רַאּפ ַא סעכָאּפַאלַאכעל ןכַאמ ןעז םיא לָאז רע ןענַאטש

 :טגָאזעג ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ןַאּפש טרעדנוה רֶאַּפ ַא ןטירענּפָא טָאה רע

 -עק זַא ,ךיא גָאז ,טגָאזעג קיטכיר רעייז טָאה טייקידענעג רעיא ,רַאה ןיַײמ ---

 בָאה ךיא זַא ,ןרעווש לעוו ךיא ןעוו ןסיוועג ןַײמ ףַא ןבָאה טשינרָאג לָאז ךיא ייד

 סוטסדנימ ךַײא ןופ ןעז לָאז ךיא ןעוועג טוג טלָאװ ,קיטש ענענושעמ ןכַאמ ןעזעג ךַײא

 -עג רעַײא ןופ ןיוש ךיא בָאה עסיורג ַא רָאג ןוא ענייא שטָאכ .סעַאנושעמ ַא ענייא

 .ָאד ןבַײלברַאפ רעַײא :ןעזעג טייקידענ

 טראװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ?טגָאזעג טשינ ןעד ריד ךיא בָאה ---

 .ייז ךיא ךַאמ עגער ןייא ןיא ,ָאשטנַאס ,סיוא

 ןוא סעקטַײמ יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא שינעלייא סיורג ןיא טָאה רע ןוא

 שטַאּפ ַא לָאמ ייווצ רע טָאה ףיורעד דלַאב ןוא ,דמעה ןייא ןיא ןבילבעג ןייטש זיא

 ייווצ ןוא ןטפול רעד ןיא ןָאטעג גנורּפש ַא ןוא סיפ יד ןָא טנעה יד טימ ןאטעג
 יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טלעטשענקעװַא ךיז ,דרע רעד ןָא ץעז ַא טימ לָאמ

 לָאמַאכָאנ ייז יידעק סָאֹו ,ןכַאז עניזַא טקעלּפטנַא ַײברעד טָאה ןוא ףױרַא סיפ

 -ירפַאב ַא ,סעצייל יד רַאפ ןעטנַאניסָאר ןָאטעג יצ א ַאשטנַאס טָאה עז וצ טשינ

 ענושעמ זיא רַאה ןַײז זַא ,ןרעווש ןענעק טעװ רע סָאװ רענעדירפוצ ַא ןוא רעטקיד

 טשינ גנַאל טָאה סָאװ ,רעקירוצ ןַײז זיב ןענַאּפש םיא רימ ןזָאל ױזַא ןוא .ןרָאװעג

 .טרעיודעג
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ ןוא סקעז

 -עגסױרַא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,ןטייקניד יד טלייצרעד רעטַײװ ןרעוװ טע ּווו
 | .רעטבילרַאפ טלַא ַאנערָאמ גרעב יד ןיא ןזיוו

 טימ רעטיר םעד ןופ םיסַײמ יד וצ רעבירַא רעדיװ טייג עטכישעג יד ןעוו ןוָשאפ}
 טלייצרעד ,ןיילַא רענייא ןבילבעג זיא רע יֹוו םעדכָאנ םיִנָאּפ ןקידכעבעגנ םעד סי

 םענופ רעטעקַאנ ַא טעילוקעגרעביא טָאהעג ךיז טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ יװ זַא ,יז

 -נַאס זַא ןעזרעד טָאה ןוא ,ףױרַא ?טרַאג םענופ רעטקעדרַאפ א ןוא ּפָארַא ?טרַאג

 טָאה ,ןטירעגקעװַא זיא ןוא ןטייקשיראנ עַײנ ףַא ןטרַאװ טלָאװעג טשינ טָאה ָאשמ
 רעדיו רע טָאה טרָאד ןוא זלעפ ןכיוה ַא ןופ ץיּפש ַא ףֵא טרעטעלקעגפיורַא רע

 טשינ ךיז ןוא טרעלקעג לָאמ ךַאס ַא ןיוש טָאה רע סָאװ םעד ןגעוו ןרעלק ןעמונעג

 ןענַאדלָאר ןָאטכָאנ :רעקיסַאּפ ןוא רעסעב םיא רַאפ זיא סָאװ :ןרעלקרעד טנעקעג
 טדערעג ןוא ,עקידעריוכשערָאמ ענַײז ןסידַאמַא רעדָא ןסעַאנושעמ עדליוו ענַײז טימ

 | :ןײלַא ךיז וצ ױזַא רע טָאה

 ןוא רעטיר רעטונג ַאזַא ןעוועג ןזיא ןַאדלָאר סָאװ שעדיכ רעד זיא סָאװ --- |

 רענייק ןוא טפעשיקרַאפ ןעוועג רע ןיא לקַאכַאסעכ זַא ,טנָאז ןעמ יו ,רעביג אזַא

 -ליּפש עטילגעגנא סייוו זיב יד טינ ןעוו ןענעגרַאהקעװַא טנעקעג טשינ םיא טָאה

 רע טָאה ןגָארטעג ןוא ,םופ ץיּפש ןיא ןכָאטשעגנַײרַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עק

 קיטשצנוק יד םיא ןבָאה ךָאד ?ןנָאלשענרעטנוא ןליוז ענרעזַײא ןביז טימ לוויטש

 יז ףַא טּפַאכעג ךיז טָאה סָאװ .ָאיּפרַאק לעד ָאדרַאנרעב ןגעקַא ןטלָאנעג טשינ
 | .טקיטשרעד סמערָא ענַײז ןיא םיא רע טָאה לַאװסעצנָאר ןיא ןוא

 .ןרעוו ענושעמ ןַײז ֹוצ רימ ןעמוק ,ערנווג ןַײז טַײז ַא ןָא רימ ןלעטש רָאנ,

 -עג טָאה רע סָאװ םינָאמיס יד רעביא סעמע ןַא טימ רע זיא ןרָאװעג עגושעמ ןוא

 -רעטנוא םיא טָאה ךעטסַאּפ רעד סָאוװ סעידעי יד רעביא ןוא לַאװק םעד ַאב ןענופ

 -עמ טימ ןפָאלשענרעביא ךיז ןקיטימכָאנ ייווצ יו רעמ זיא עקילעגנַא זַא ,ןגָארטעג

 רע ביוא ןוא .שזַאּפ א סעטנַאמַארגַא ,רָאה עטלזיירקעגנ טימ גנוי-ןרָאמ ַא ,ָארָאד

 .-עג דנַאש וצ םיא טָאה עמַאד ןַײז זַא ןוא סעמע זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה

 -ושעמ ענַײז ןָאטכָאנ רעבָא ךיא געמ .ךַאס ןייק טשינ ןרעוו ענושעמ זיא ,טלעטש
 ןופ אעניצלוד ןַײמ םורָאװ ?עביס רעייז ןיא ךָאנ טשינ םיא וט ךיא ןעוו ,ןסעַאג

 .טשינ ןגיױא יד ןיא רָאמ ןייק גָאטבעל ריא הַא טָאה ,ןרעווש ךיא געמ ,ָאסָאבָאט

 -ַאמ ריא יוװ ַאזַא טציא זיא יז זַא ןוא ,םידָאנב ענַײז ןיא ,זיא רע יװ ַאזַא ,ןעזעגנָא

 ןגעו קנעד ךיא ןעוו טקידיילַאב שערייפעב יז טלָאװ ךיא ןוא ,טַאהענ יז טָאה עמ

 םעד ןופ סעַאושעמ ןימ םעד טימ ענושעמ ןופרעד רעוו ךיא ןוא שרעדנַא ריא

 ןיא ַאלואנ ןופ סידַאמַא יו ,ךיא עז ,רעדיוו ,טַײז רעדנַא רעד ןופ .ןַאדלָאר ןזייב

 יו םורָאװ .רעטבילרַאפ רעטסערנ רעד סלַא ןרָאװעג טמירַאב ןסעַאנושעמ םוש ןָא

 םעד סעמכַאמ רָאנ ןעוועג ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץְלַא זיא ,טלייצרעד עטכישענ ןַײז

 וצ טשינ ןלױפַאב םיא טָאה ןוא ןסױטשרַאּפ םיא טָאה ענַאירָא עמַאד ןַײז סָאװ
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 -רַאפ םורעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןסיליװַאב סָאד םיא טעװ יז זיב ריא רַאפ ךיז ןזַײוװ

 גנַאל ױזַא טרָאד טָאה ןוא ,ריִזָאֹנ ַא םענייא ךָאנ טימ ערבָאּפ זלעפ םעד ףַא ןבילק

 ןעזעגוצ ?מיה םענופ םיא טָאה ןעמ זיב ,ןבענענרעביא ךיז טָאנ וצ ןוא טנייוועג

 רעד סָאװ ןצ זיא ,סעמע ןיא סָאד ביוא ןוא .טיונ ןוא טסגננַא רעסיורג ןַײז ןיא

 ,רעמייב עקיזָאד יד ןַײז רעַאצעמ ןוא רעטעקַאנ ַא ןצנַאגניא ךיז ןָאטסיױא ןופ ןַײּפ

 ערָאלק יד ןכַאמ ענטומ סָאװ וצ ןוא ,ןָאטעג טשינ זייב םוש ןייק רימ ןבָאה סָאװ

 ךיז טעוו רימ ןעוו ןעקנירט וצ ןבעג רימ ןפרַאד סָאו ,ךעלכַײט יד ןופ רעסַאװ

 ?ןלעוו
 טָאכיס ןָאד םיא לָאז ןָאטכָאנ ןֹוא סידַאמַא ןופ קנעדנָא רעד לָאז ןבעל,

 םֶאֹו רימ ןגעו ןעמ לָאז ןגָאז ןוא .ךעלנעמ סָאװ ץְלַא ןיא ַאשטנַאמ ַאל ןופ

 -ענפיוא טשינ רע טָאה ןכַאז עסיורג ןייק ביוא זַא םענעי ןנעוװ טגָאזעג טָאה ןעמ

 ןסױטשרַאפ טשינ ןיב ךיא ביוא ןוא ,ןָאטוצפיוא ייז טסולנענ רעבָא רע טָאה ,ןָאט

 ךיא סָאװ סָאד נונעג רימ רַאֿפ זיא ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד ןַײמ ןופ טכַארַאפ ןוא

 טמוק !טעברַא רעד וצ ,טציא ןוא .טנָאזענ ןיוש בָאה ךיא יו ,טדיישעצ ריא ןופ ןיב

 סָאד ןביוהוצנא סָאװ ןופ ךימ טנרעל ןוא סידַאמַא ןופ םיסַײמ ,רימ ןרָאקיז ןפַא

 וצ ןוא ןָאטעג עליפט רע טָאה ץלַא יו רעמ זַא ,ןיוש סייוו ךיא רָאנ .ןָאטכָאנ

 בָאה ךיא סָאװ ,רעלייצ-סעליפט ַא טימ רעבָא ךיא וט סָאװ .ןבעגענרעביא ךיז טָאג

 ?טינ םיא

 קיטש ַא ןסירענּפָא טָאה רע .ןכַאמ וצ סָאד ױזַא יו ןלַאפעננַײא םיא זיא ָאד

 ףלע טכַאמענ ףיורעד טָאה ןוא ןעגנַאהעג םיא ףֵא זיא סָאװ ,דמעה ןַײז ןופ עלָאּפ

  ףֵַא רעלייצ-סעליפט ַא רַאפ טנידעג םיא טָאה סָאד ןוא ,ןרעסערג ַא םענייא ,ןּפונק

 ןָאלימ א טרעזַאכעגרעביא טרָאד טָאה ןוא ןעוועג טרָאד זיא רע סָאװ טַײצ רעד

 -ָאנ ןייק ךיז טימ טשינ טָאה רע סָאװ טרעגרעעג רָאנ טָאה םיא ."סָאירַאמ עווַא ,

 זיא ױזַא ןוא .ןטסיירט וצ ךיז םיא טימ ןוא ןַײז וצ עדָאװסימ ךיז םיא רַאפ ,ריז

 ןוא ןבַײרשפױא טימ ,עלעקנָאל םעד רעביא ןריצַאּפש טימ ַײברַאפ טַײצ יד םיא

 ןורעפ ײלרעלַא דמַאז םעניד םעד ףַא ןוא רעמייב יד ןופ סערָאק יד ףֵַא ןצירקסיוא

  ןעמ טָאה ןענופעג רָאנ .אעניצלוד ןופ ביול םוצ ןוא רעיורט ןַײז וצ עטסַאּפעגוצ

 -עג טרָאד םיא טָאה ןעמ יו םעדכַאנ ןענעיילרעביא ןעמ טָאה טנעקעג ןוא ץנַאג

 :ןבעגעגרעביא רעטַײװ ָאד ןרעוו סָאװ ,ןזרעפ יד יווװ רעמ טשינ ,ןפָארט

 ,ןצנַאלפ ריא ןוא ןזָאדג ,רעמייב

 ןרַאי עמַאק ָאד טייטש ריא סָאװ

 ,עצנַאג סעגנעמ ,ענירג ,עכיוה

 ,ןרָאצ ןַײמ טינ ךַײא םיירפ סע ביוא

 .צנארק ךיז דיל קיליײה ןַײמ טרעה

 ןקערש טינ ךַײא קיטייוו ןיימ לָאז

 ,ןטנייש סיליורג דַײא לָאז רע יוװ

 וקעד ַאד זניצ ןעמוקעג זיא'ס

 ןענײײװַאב טוט ןוא ,טָאכיק ןָאד

 אעניצלוד ןַײז ןופ גנודייש
 .אסַאבַאט ןֹופ

 ןטלאהאב ךיז טָאה טרָא םעד ּףֵא

 רעיירטעג ןוא רעטבילרַאפ רעד

 ,ןטלאפש יד ןיא עמַאד ןַײז ןופ

 רעייפ סָאד םיא'ז ןלַאפַאב ןוא

 .םיא טלאה ןוא םיא טקינַײּפ סע ןוא

 ,רעסעגראפ םעד ,עביל םיא טננערב

 ,םעניימעג א סעכיי ַא ןופ

 רעסעפ עלופ ןסָאנעגנ טָאה'ס

 ןענייואב טימ ַאד טָאכיק ןָאד

 אעניצלוד ןַײז ןופ גנודייש

 .אסַאבַאט ןופ
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 ,ןנרָאז עריא ,ןשטַײב סעביל ' לגנארעג ןוא לזאמ ןכוז

 ,ןענייכ עריא עלַא טימ יז , ,רעגרעב ןשיװצ ןעמוקענ רע'ז

 .ןגראוועג זדלַאה ןיא םיא ןבָאה : : ןעננַאפעג רע'ז ןבילבעג ןֹוא

 ןענײװַאב ַאד טוט טָאכיק ןָאד רעגרע ךָאנ ןוא ןזלעפ ןשיווצ

 אעניצלוד ןַײז ןופ גננודייש .ןעגנאב ענַײז ןוא ייז רע טליש

 .ַאסַאבָאט ןופ

 םעד רעביא טכַאלעגנָא טָאז וצ ךיז ןבָאה ,סערוש יד ןענופעג ןבָאה סָאװ יד

 ןַא ,טכַאדעגנ ךיז טָאה ייז סעמכַאמ ,אעניצלוד ןעמָאנ םוצ "?ָאסָאבָאט ןופ ,, בָאגוצ

 םעוו ןוא ַאעניצלוד ןגָאז טעװ רע ביוא זַא ,ןטכַאד טזומעג ךיז טָאה ןטָאכיק ןָאד

 ןוא .טעלּפוק םעד ןייטשרַאפ טינ ןעמ טעוװ ,"ָאסָאבָאט ןופ , יַײברעד ןבענוצ טשינ

 ןבירשעגנַא ןעװעג ױזַא עקַאט סע זיא ,ןעװעג עדיומ ךָאנרעד ךיז טָאה רע יװ |

 טשינ עצנַאג ןוא ענייר ןעמ טָאה ,טגָאזעג יו רָאנ ,ןטעלּפוק ערעדנַא ךָאנ רע טָאה

 יד ןפורסיורַא טימ ןוא ןצפיז ןוא ןבַײרש טימ .יַײרד יו רעמ ןעמוקַאבסיױרַא טנעקעג

 ןוא עסַאנ יד ,ןכַײט יד ןופ סעפמינ יד ,רעדלעוו יד ןופ ןענַאװליס יד ןוא ןענוַאפ

 ןַײז רע טָאה ,ןרעהסיוא ןוא ןטסיירט ,ןרעפטנע םיא ןלָאז ייז .ָאכע עטקיטייוועצ

 םינימ יד ןכוזפיוא טימ טַײצ ןַײז טכַארברַאפ רע טָאה ךיוא ןוא טכַארברַאפ טיײצ

 רע בא םורָאװ .ןעמוקירוצ טעװ ָאשטנַאס זיב ןרענרעד םיא ןלָאז סָאװ ,ןזָארג

 םעד טימ רעטיר רעד ןוא ןכָאװ ַײרד ןעמַאז ךיז רע ןעק ,געט ירד ןיוש ךיז טמַאז

 עמַאמ יד עליפא זַא ױזַא ,םינָאּפ ַא ןָא רָאג ןבַײלב ךָאנ ןעק םינֲאּפ ןקידכעבענ

 .ןענעקרעד טשינ םיא לָאז ןריובעג םיא טָאה סָאװ

 רימָאל ןוא ןזרעפ ןוא ןצפיז ענַײז ןיא ןטליהעגנַײא ןַא ןזָאל ָאד םיא ריִמָאַֿל זיא
 סע זיא ןעוועג .סעכילש ןַײז ףַא טריטַאּפ טָאה ןַאצנַאּפ אשטנאס טימ סָאװ ןלייצרעד

 ןוא ָאסָאבָאט ןכוז טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ךאילש ןפַא סױרַא ןיא רע רָאנ יו ;ױזַא

 קילגמוא רעד ןעשעג זיא םיא וװ ,עמשטערק רעד וצ ןעמוקעגוצ םורַא ױזַא זיא

 ,ריא הא ןָאטעג קוק ַא טַאהעג טשינ טכער ךָאנ טָאה רע ןוא ,ערדלָאק רעד טימ

 טָאה רע ןוא ,ןטפול רעד ןיא רעדיו טילפ רע זַא ,טכַאדעג ןיוש םיא ךיז טָאה

 -עג טלָאװ רע ןעוו ,ָאש אזַא ןיא רע זיא ןעמוקעג שטָאכ ,ןיײגנַײרַא טלָאװעג טשינ

 םיא ןוא טַײצ-קיטימ טלָאמער זיא ןעוועג סעמכַאמ ,ןײגנַײרַא טפרַאדַאב ןוא טנעמ

 ןליוה טימ געט עגנַאל ךָאנ סמערַאװ סעּפע ןכוזרַאפ וצ קעשייכ ַא ןעמוקעגנָא זיא

 ,טריפענוצ עמשטערק רעד וצ עקַאט םיא טָאה שינעפרעדַאב סָאד טָא .טשרווו

 רע יװ ןוא .טינ רעדָא ןײגנַײרַא רע לָאז יצ קעפָאס ןיא ןעוועג זיא רע שטָאכ

 רע סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ עמשטערק רעד ןופ סױרַא ןעמוק ,טרעלק ןוא ױזַא טייטש

 | ;ןטייװצ םוצ טגָאז רענייא ןוא ,טנעקרעד דלַאב ייז טָאה
 דרעפ ןפַא טרָאד טציז סָאװ רעד טשינ זיא ,טַאיצנעציל רַאה ,רימ טגָאז ---

 רע זַא ,טנָאזעג טָאה טסניד סרעכוז-לגנַארעג רעזדנוא סָאװ רעד ,אצנַאֿפ ָאשטנַאס

 | ?רענערטנפַאוװ ַא רַאפ רַאה ריא ַאב ןעגנודעגנָא ךיז טָאה

 םעד זיא דרעפ סָאד ןוא -- ,טגָאזעג טָאיצנעציל רעד טָאה -- רע זיא סָאד ---

 | | | .סטָאביק ןָאד רַאה

 ךעלַאנ רעד ייז ןענַײז ןעוועג םורָאװ ,טנעקעג טוג רעייז םיא ןבָאה ייז ןוא
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 םטקט ןַײז ןוא רעטסייר םעד טריפעג ןבָאה סָאװ יד ,ףרָאד ןַײז ןופ רערעש רעד ןוא

 -ַאר ןוא אצנַאּפ ָאשטנַאס טנעקרעד ןבָאה ייז זַא ןוא .ןבירשעגנַײרַא רעכיב יד ןיא

 םיא וצ ןענַײז ייז ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ןגעוו ןסיוו טלָאװעג ןיוש ייז ןבָאה ,עטנַאניס

 | :טגָאזעג ןוא ןפורעגנָא ןעמָאנ םַאב םיא טָאה ךעלַאנ רעד ןוא ןעגנַאגענוצ

 ?רַאה רעַײא זיא ּוװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאפ טניַירפ ---

 טבַאמענּפָא ךיז ַאב טָאה ןוא טנעקרעד דלַאב ייז טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 -ע ןוא טריסַאּפ טָאה םיא טימ סָאװ ןוא ךיז טניפעג רַאה ןַײז ווו ןנָאזוצסיױא טשינ

 ןעמונרַאפ טרָא סיװעג ַא ףֵא ןבילברַאפ ןיא רַאה ןַײז זַא ,טרעפטנעעג ייז טָאה
 רע סָאװ ,טייקיטכיוו ַאזַא ,קיטכיוו רעייז םיא רַאפ זיא סָאװ ,ךַאז רעסיוועג ַא טימ

 .ןעניפעגסיוא טנעקעג טשינ טָאה ,םינָאּפ ןיא םיא ַאב סָאװ ,ןגיוא יד טימ

 ריא בוא --- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- אצנַאּפ ָאשטנַאס ,ןיינ ,ןיינ ---
 עקַאט ןיוש ןבָאה רימ יװ ,ןטכַארטרעביא רימ ןלעוװ ,זיא רע ּוװ טינ זדנוא טגָאז

 טַײר ריא סעמכַאמ ,טבױהַאב ןוא טעגרַאהרעד םיא טָאה ריא זַא ,טכַארטעגרעביא

 ,ררעפ םענופ רַאה רעד זיא וו ןנָאז טסנרע ץנַאנ זדנוא טזומ ריא .ךרעפ ןַײז ףַא

 .רענייטש טימ גרַאב א רלַאב ךַײא ןופ טרעוו סע רעדָא

 ןבױרַאב סָאװ יד ןופ טשינ ןיב ךיא םורָאװ ,ןקערש טינ ןעמ ףרַאד ךימ ---
 רעדָא ?ריונ רענעגייא ןַײז טענרַאה םענייא ןדעי .ןעמעוו ןענעגרַאה רעדָא ןצימע

 -יּפ ךיז גרעכ יד ןשיווצ ןבילברַאפ זיא רַאה ןַײמ .ןפַאשַאב םיא טָאה סָאװ טָאנ

 | .ןגעוו עָאנַאה סיורג ןַײז ןופ ןקינ

 ףיא רע ױזַא יװ טלייצרעד לעטשּפָא ןָא ןוא ךיג רע טָאה עקַאט דלַאב ןוא

 טריפ רע זַא ןוא טריסַאּפ ןבָאה םיא טימ ןעגנוריסַאּפ ערעסָאװ ,ןבילברַאפ טרָאד

 רעטכָאט יד יז זיא ןזיא סָאװ ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד עמַאד רעד וצ ווירב םעד

 עדייב .רעבעל רעד זיב טבילרַאפ ריא ןיא זיא רע ןוא ָאלעושטרָאק ָאצנערַאֿפ ןופ

 שטָאכ ןוא ,טלייצרעד ייז טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סָאװ ןופרעד טניוטשענ ייז ןבָאה

 ןכָאה ,זיא יז ןימ רעסָאװ ןופ ןוא סעַאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןופ טסּוװעג ןבָאה ייז

 -עג ןבָאה ייז .טניוטשעג יינסָאדנופ ,טרעהעגנ ןופרעד ןבָאה ייז ןעוו לָאמ ןְדעי ייז

 רעד וצ ךיז טײמ טריפ רע סָאװ ,ווירב םעד ןזַײוװ ייז לָאז רע ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןטעב

 ןבירשרַאפ זיא ווירב רעד זַא ,טנָאזעג ייז טָאה רע .ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד עמַאד

 -רעביא ןזָאל םיא לָאז רע טגָאזעגנָא םיא טָאה רַאה ןַײז זַא ןוא ?כיב-ץיטָאנ ַא ןיא
 םיא טָאה ךעלַאג רעד .וועשִיי ַא ֹוצ ןעמוק טעוװ רע רָאנ יװ ריּפַאּפ ףֵא ןבַײרש
 רענייש ַא טימ ןבַײרשרעביא ןיוש םיא טעװ רע ןוא ווירב םעד ןזַײװ ןסייהעג

 טכוזעג ןוא םיזוב ןיא טנַאה יד טקורעגנַײרַא טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס .טפירש-טנַאה

 / סע לָאז רע ןענופעג טשינ סע טלָאװ רע ןוא .ןענופענ טשינ סע טָאה ןוא ?כיב סָאד

 ,טָאכיק ןָאד טימרעד זיא ןבילבעג סעמכַאמ ,גָאט ןקיטנַײה ןזיב ןכוז ןעוועג עליפַא

 - ַאב סָאד טנָאמרעד טשינ ךיוא ךיז טָאה רע ןוא ןבעגעג טשינ םיא סע טָאה סָאװ

 -טיוט רע זיא ,לכיב סָאד טשינ טָאה רע ןעזרעד טָאה ָאשטנַאס זַא .ןטעב וצ םיא

 טָאה רע זַא ןוא ,ןּפַאטמורַא לענש ןעמונעג ךיז טָאה ןוא םינָאּפ ןפַא ןרָאװעג ךיילב

 ןטסיופ עדייב טימ ןּפַאלק ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טינ סע טָאה רע ןעזעג רעדיוו
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 ףיורעד דלַאב ןוא ,ןסירעגסיוא דרָאב עכלַאה ַא ךיז טָאה ןוא עדרָאמ רעד ןיא

 ןשַאװַאב ייז ןוא זָאנ רעד ןיא ןוא םינָאּפ ןיא ןטסיופ ץוט בלַאה ַא טגנַאלרעד ךיז

 טגערפעג םיא ייז ןבָאה ,ןעזעג סָאד ןבָאה רערעש םעד טימ ךעלַאנ רעד .טולב טימ

 .ןקָארשרעד ױזַא זיא רע סָאװ ןּפָארטעג טָאה םיא קילנמוא ןַא רַאפ סָאװ

 "ךייא ַײרד --- .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ?ןפָארטעג טָאה רימ סָאװ ---

 רעדעי ,ןעמוקעגקעװַא ,קילבנגיוא ןייא ןיא ,טנַאה ֹוצ טנַאה ןופ ,רימ ןענַײז ןעל

 | .סָאלש רעצנַאג ַא ַא לזייא

 .טגערפענרעביא רערעש רעד טָאה -- ?ןעשענ סע זיא ױזַא יו ---

 -- ,טרעפטנעעג ַאשטנַאס טָאה -- ?כיב-ץיטָאנ סָאד ןרױלרַאפ בָאה ךיא --

 "עג גנוװַײװנָא ןַא ןוא ַאעניצלוד רַאפ ווירב רעד ןבירשעגנַײרַא ןעוועג זיא סע ּוװ

 יד ןופ ןעלזייא ַײרד ןבעג רימ לָאז יז עצינעמילּפ ןַײז וצ רַאה ןַײמ ןופ טעמסַאכ

 רע טָאה ַײברעד ןוא -- .םייה רעד ןיא ךיז ַאב טָאה רע סָאװ ,ףניפ רעֶדָא ריפ

 ךעלַאג רעד .םעניורב-לעה םעד ןריֹוװעגנָא טָאה רע ױזַא יװ טלייצרעד ןיֹוש ייז

 ,רַאה ןַײז ןפערטנָא טעװ רע רָאנ יו זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןוא טסיירטעגנ םיא טָאה

 םורַאװ ,ךיז טריפ סע יוװ ,ריּפַאּפ הַא גנוזַײװנא יד ןבַײרשּפיוא ןסייה םיא רע לָאז

 םרעוו ןוא ןעמונעגנָא טשינ טרעוװ ,לכיביץיטָאנ ַא ןיא ןביושעגנַײרַא גנוזַײװנָא ןַא

 בא זַא ,טנַאזעג ןוא טסיירטעג טימרעד ךיז טָאה אשטנאס .טריפענסיוא טשינ

 ויירב םעד ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,גנַאב קרַאטש טינ םיא טוט ,קיטכיר זיא סָאד

 םיא ןעק ןעמ ןוא קינייונסױא ףַא טאמיק םיא ןעק רע סעמכַאמ ,ַאעניצלוד וצ

 .ליוו ןעמ ןעוו ןוא ּוװ ריּפַאּפ ףַא ןבַײרשפיױא

 םיא ןרימ --- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- זדנוא םיא גָאז ,ױזַא ביוא ---

 | .ןבַײרשּפיױא ךָאנרעד ןיוש

 םעד ןענַאמרעד ךיז טלָאװעג ,ּפָאק ןיא ןצַארק ןעמונעג ךיז טָאה ָאשטנַאס

 רעד וצ טקוקעג ,ןטייווצ ןפַא ָאד ,סופ ןייא הַא ָאד טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ווירב

 ןופ לּפעל ןבלַאה ַא טעשזירגענּפָא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ?מיה םוצ טקוקעג ,דרע

 טָאה ,טרַאװעג ןוא ןעננַאהעגנָא ןניוא יד ןטלַאהעגנ םיא הַא ןבָאה ענעי ןוא רעגניפי ַא

 | :טדערעגסױרַא לַײװװ רעשביה ַא ךָאנ רע

 םעד ןופ קנעדעג ךיא סָאוװ ןסייוו םידייש ,טַאיצנעציל רַאה ,טָאנ ַאב ---

 ."עמַאד עטקַאהעגנַײא ןוא עכיוה, :ךיז טנָאז ביֹוהנֶא םוצ רָאנ ,ווירב

 טנַאזעג רערעש רעד טָאה -- עמָאטסימ רע טנָאז עטקַאהעגנייא טשינ --

 | .עמַאד עטעטכַאענכיוה רָאנ ---

 ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא ,ךָאנרעד --- .טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- קיטכיר ---

 טשוק רעטקידנּוװעצ רעד ןוא רעזָאלּפָאלש ןוא רעטרעטַאיעצ רעד :רע טגָאז ,סעָאט

 הא ,ענייש עטנַאקַאב טשינ ןוא עקידנסעגרַאפ-קנַאד .טנעה יד טייקידענעג רעַײא

 ןוא ,טקיש רע סָאװ טיײקנַארק ןוא טנוזעג ןנעו טנַאזעג רע טָאה סנױזַא סעּפע

 טימ רעטיר רעד ,טיוט ןזיב רערעַײא , טימ טקידנערַאפ רע זיב טרָאד סע טיינ ױזַא

 ."םינָאּפ ןקידכעבענ םעד

 םיא ןבָאה ייז ןוא ןלעפעג קרַאטש ןדייב ייז זיא ןרָאקיז סַאצנַאּפ ַאשטנַאס
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 םעד ןגָאורעביא ייז רַאפ לָאז רע ןטעבעג םיא ןבָאה ןוא רַאפרעד טביולעג קרַאטש
 -ענ רעד ןיא ןוא ןעקנעדעגרשט םיא ןלָאז ייז ךיוא יידעק ,לָאס רֶאּפ ַא ךָאנ ווירב

 ירד ךָאנ ווירב םעד טגָאזעגרעביא ייז רַאפ טָאה רע .ןבַײרשפיוא טַײצ רעקירעה
 טָאה ךָאנרעד .ןטייקשיראנ טנזיוט ַײרד טגָאזעג רע טָאה לָאמ ַײרד עלַא ןוא לָאמ

 רע טָאה טרָאװ ןייא ןייק טימ רָאנ ,רַאה ןַײז ןגעוו ןכַאז ײלרעלַא טלייצרעד רע

 טשינ טָאה רע ּוװ ,עמשטערק רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ טנַאמרעד טשינ
 .ןײגנַײרַא טלָאװעג

 סורג ןטוג א רַאה ןַײז ןעגנערב טעװ רע רָאנ יו זַא ,טלייצרעד רע טָאה ךיוא
 א ןרעוו ןַײרא געוו ןיא ןזָאל ךיז רע טעװ ,ָאסָאבָאט ןֹופ אעניצלוד עמַאד ןַײז ןופ

 זיא'ס ןוא ,טכַאמענּפָא ךיז ןשיווצ ייז ןבָאה ױזַא ,גיניק ַא סנטסקיצניוו ,רעסייק

 ןוא טנַאמרַאפ רע סָאװ טומ םעד קילדעוװ ,ןרעוו וצ סָאד רעווש ױזַא טינרָאנ םיא

 ענעסַאכ םיא רע טעוו ,ןרעוו סָאד טעוװ רע רָאנ יו ןוא .םערָא ןקרַאטש ןַײז קילדעוו

 רע ןוא ?שרעדנַא ןעד יװ -- ןעמלַא ןא ןַײז ןיוש רע טעוו טלָאמעד םורָאװ ,ןכַאמ

 -יורג ַא ןופ עטשעריוי ַא ,יורפגנוי ַא סעינירעסייק רעד בַײװ ַא רַאפ ןבעג םיא טעוו
 םורָאװ ,ךעלעזדניא ןָא ןוא ןעלזדניא ןָא ,עשַאבַאי רעד ףַא ענידעמ רעכַײר ןוא רע
 -ימט ןוא ךעלטימעג ױזַא טלייצרעד סָאד טָאה ָאשטנַאס .טינ ןיוש םיא ןלעפענ ייז

 -עג רעדיוו ןבָאה ייז זַא ,זָאנ יד טשיוועג טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז טָאה ןוא קידסעמ

 ,טעאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןַײז זומ סע קרַאטש יװ טכַארטעג ךיז ןבָאה ןוא טניוטש

 .ןעמענקעװַא לכייס םעד ןשטנעמ ןעמירַא םעד ַאב טנעקענ טָאה רע ביוא

 םעֶאט םעד ןופ ןריפוצסיורַא םיא ימ יד ןעמענ טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז

 םיא רעכַײלג ןיא ,ןסיוועג ןַײז טינ טקידעש סָאד ביוא ןזַא ,טכַארטעג ךיז ןבָאה ןוא

 -עג ,ןטײקשירַאנ ענַײז ןרעהוצסיוא ןַײז רעביל טעװ ייז ןוא סעֶָאט םעד טימ ןזָאל

 ץנאג זַא ןוא רַאה ןַיז ןופ טנוזעג ןרַאפ ןטעב טָאנ לָאז רע םיא ייז ןבָאה טגָאז

 -על רעֶדָא ,טגָאז רע יו ,רעסייק ןרעוו וצ טַײצ רעד טימ ?לעױּפעב ןוא זיא ךעלנעמ

 ףיורעד .דַארג םעד ןופ טייקידריווכיוה רעדנַא ןַא רעדָא ףָאשיבצרע סעכָאּפַאלָאכ

 :טרעפטנעעג ָאשטנַאס ייז טָאה

 רעסייק טָאטשנָא טעװ רע ןוא ןקילנּפָא טעװ רַאה ןַײמ ביוא ,ןרַאה ענַיימ ---

 יד ןעקנעש ךעלנייוועג סָאװ ןסיוו ןלעוו ךיא טלָאוװ ,ףָאשיבצרע ןרעוו ןלעוװו רָאג

 | .רעגערטנּפָאװ ערעייז ןפָאשיב-רעדנַאװ

 -יװירּפ ַא -- ,טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה --- ייז ןעקנעש ךעלנייוועג ---

 ַא טימ קַאיד ַא ןופ עלעטש ַא רעדָא ,עשירָאטַארוק ַא רעדָא עטעשַאּפ ַא ,עיגעל

 ןפערטַאב סָאװ ,סעסָאנכַאה ערעדנַא ךָאנ ןַײרַא טגנערב סָאװ ,טלַאהענ ןשביה

 | .טלַאהעג סָאד יוװ רעקינייוו טשינ

 -ַאהעג ענעסַאכ טשינ א ןַײז רעגערטנּפָאװ רעד רעבָא ךָאד זומ וצרעד -- |
 ןוא .ןטכירּפָא סעליפט ַאב ןפלעהרעטנוא ןענעק סעכָאּפַאלָאכעל לָאז רע ןוא רעט

 עליפַא ןעק ןוא רעטַאהעג ענעסַאכ א ךָאד ךיא ןיב ,רענַײמ קילגמוא ,ױזַא ביוא
 טסולנרַאפ רעמָאט ,רימ ןופ ןיײז טעװ .סָאװ !סייבפעלַא םענופ סָא עטשרע סָאד טינ
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 -נַאו יד ןשיווצ ךיז טריפ סע יו ,רעסייק טשינ ןוא ףָאשיבצרע ןרעוו רַאה ןַײמ ךיז
 י !רעטיר-רעד

 ,טנָאזעג רערעש רעד טָאה -- טנַײרפ ָאשטנאס ,טינ םירוסעי ןייק טָאװ ---
 עליפַא ןוא ןטָאר םיא ןלעװ רימ ןוא רַאה רעַײא ןטעב ןיוש ןלעװ ָאד רימ --
 -יבצרע טינ ןוא רעסייק ןרעוו לָאז רע ,ךאז-ןסיוועג ַא יװ םיא רַאפ ןלעטשקעװַא

 שידלעה רעמ זיא ןייֵלַא רע סעמכַאמ ,רעגנירג ןַײז םיא רַאפ טעװ סָאד ןוא ,ףָאש
 .טנרעלעג יוז

 -- ,טרעפטנעעג אשטנַאס טָאה -- טכַאדעג ױזַא ךיוא ךיז טָאה רימ --
 ןכער ,טַײז ןַײמ ןופ ,ךיא .ץלַא וצ קיעפ ןיא רע זַא ,ןגָאז ךַײא ןעק ךיא שטָאכ

 ןעק רע ּוװ ןוא רעכעלצוג זיא רע ּוװ טרָאד ן?עטש םיא לָאז רע טָאג ןטענ ךיא
 | .ןָאט סעוויוט רעמ רימ |

 ןוא -- ,טנָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- שטנעמ רענולק ַא יו טדער ריא ---|

 ףראד ןעמ :ןָאט סָאװ טָא ןעמ ףרַאד טציא רָאנ .טסירק רעטוג ַא יו ריא טעוװ ןָאט

 ןיא רע סָאװ ,םיפוגיס עטסיזמוא יד ןופ רַאה רעַײא ןריּפוצסױרַא םורַא יו עז
 ױזַא יו ןטכַארטַאב וצ יידעק ןוא .טנָאז ריא יו ,ןקינַײּפ ךיז ןבילברַאפ טרָאד

 .ןיא ןײגנַײרַא ןלָאז רימ ןעוועג טוג טלָאװ ,ןסעוצּפָא סעּפע יידעק ןוא ןָאט וצ סָאד

 .עמשטערק

 ןטרַאװ ייז ףֵא טעװ רע ןוא ןילַא ןײגנַײרַא ןלָאז ייז טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס
 -גַאגעגנײרא טינ ןיהַא זיא רע סָאוװראפ ןנָאז ייז רע טעװ ךָאנרעד ןוא ןסיורד ןיא

 םיא ןלָאז ייז רָאנ ייז טעב רע .ןײגוצנַײרַא טינ ךיז טניול םיא סָאװרַאפ ןוא ןעג

 ייז .ןעטנַאניסָאר רַאפ ןטשרעג ךיוא ןוא ןסע םוצ סמערַאוװ סעּפע ןעננערבסיורַא

 ַא ןיא ןוא .ןסיורד ןיא ןייטש טזָאלעג ייז ןבָאה םיא ןוא קינייוװעניא ןַײרַא ןענַײז

 ןבָאה עדייב יו םעדכָאנ .ןסע ןגָארטעגסױרַא רערעש רעד םיא טָאה םורַא לייו

 -עגנַײא ךעלַאנ םעד זיא ,ןליוו ייז סָאװ סָאד ןריפוצכרוד ױזַא יו טכַארטענ גנַאל

 סָאװ םעד וצ יַיס ןוא ןטָאכיק ןָאד ןופ טסונ םוצ ַײס ןַײז לָאז סָאװ סניױזַא ןלַאפ

 וצ ךיז -- רערעש םעד טנַאזעג רע טָאה ז- ןַײא טלַאפ םיא ,ןסיוא ןענַײז ייז

 עטסעב סָאד ןָאטנָא ךיז לָאז רע ןוא עלוסב רעקידנרעדנַאו א ראפ ןדיײלקרַאט

 ןָאד וװ ןיחַא קעװַא ייז ןלעו עכלעזַא יו .רענערטנּפָאװ ריא סְלַא טָאה רע סָאװ

 ןמעב טיונ ןוא רַאצ סיוהנ ריא ןיא טעוװ ,טשרעמיולק ,יז ןוא ,ףיז טניפעג טָאכיק

 רעקיטכעמ סלַא ןגָאזּפָא ןענעק טשינ ריא טעװ רע סָאװ ,טייקילעפענ ַא םיא אב

 טימ לָאז רע ,ןַײז טעוװ ,ןטעב םיא ַאב טעװ יז סָאװ ,עוויוט יד ןוא .רעטיר-רעדנַאוו

 -ידיילַאב ַא רַאפ ךיז ןעמענוצנָא ,ןריפ םיא טעװ יז ּוװ ,טרָא ןַא ףַא ןיינטימ ריא
 רע םיא יז טעב ךיוא ןוא ,ןעגנַאנַאב ריא ןנעקַא זיא רעטיר רעזייב ַא סָאװ ,גנוק

 טשינ ריא ןופ ךיוא לָאז ןוא עקסַאמ יד ןעמענּפָארַא ןרעדָאפ טשינ ריא ןופ לָאז

 ןָאט רעטיר ןזייב םענעי טעוו רע זיב ,געמרַאפ ריא ןופ זיא סע סָאװ ןרעדָאפ

 רע סָאװ ץלַא ףַא ןײגנַײא רעכיז טעװ טָאכיק ןָאד זַא ,טביולג רע ןוא .טכער ןַײז

 -סיױרַא טרָאד ןופ םיא ייז ןלעוו םורַא ױזַא ןוא ןטעב ןפיוא םעד ףַא םיא ַאב טעוו
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 א סעּפע ןַארַאפ ןזיא יצ ןעז ןלעװ ייז ּוװ ,םייהַא ךיז וצ ןעגנערב םיא ןוא ןריפ

 ,סעַאנושעמ רענדָאמ-ענושעמ ןַײז וצ עפורט

 לטיּפאק רעטסקיצנַאװצ ןוא ןביז

 טימ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז רערעש רעד ןוא ךעלַאג רעד ױזַא יו םעד ןגעוו
 ןלייצרעד ייז לָאז ןעמ טרעװ יד ןכָאה סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןַאלּפ רעייז

 .עטכישטג רעקיטרַאטױרג רעד ןיא

 ייז ןבָאה עקַאט דלַאב ןוא לַאפנַײא סכעלַאנ םעד רערעש םעד זיא ןלעפעג יו

 טָאלַאכ א עקרעמשטערק רעד ַאב ייז ןבָאה ןטעבעג .ןריפסיוא ןעמונעג םיא

 עַײנ א סבעלַאג םעד טזָאלעג ןקשַאמ א רַאפ ןבָאה ןוא ךעלכיטנּפָאק רַאּפ ַא ןוא

 רעֶדָא םעניורב א ןופ דרָאב עסיורג א טכַאמעג ךיז טָאה רערעש רעד .עצעּפישז

 -ענ ,ןטלַאה םַאק ןַײז םיא ףֵא טגעלפ רעמשטערק רעד סָאװ ,לדייוו םענעסקָא ןטיור

 רעד ןוא ,ןכַאז עלַא יד ןפרַאדַאב ייז סָאװ בילוצ עקרעמשטערק יד טָאה טגערפ

 טימ זַא ןוא סעאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןנעו טלייצרעד רעציקעב ריא טָאה ךעלַאג

 ֿוװ ,גרעב יד ןשיװצ ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא םיא ייז ןענעכער גנודיילקרַאפ רעד

 זַא ,עקרעמשטערק רעד טימ רעמשטערק רעד ךיז ןבָאה טּפַאכעג .ךיז טניפעג רע

 ראה רעד ןוא םַאזלַאב םעד טימ טסַאנ רעייז ןַײז עדָאװַא זומ רענענושעמ רעד

 סָאװ ץלַא ךעלַאנ םעד ייז ןבָאה טלייצרעד ןוא רעגערטנפָאװ ןטעקצעהעג םעד ןופ

 אשטנַאס סָאװ סָאד ןגיװשרַאפ טינ ךיוא ןבָאה ןוא םיא טימ טריסַאּפ טָאה ייז

 | 2 | יה .ןגיוושרַאפ טָאה
 -עגנָא :םישודיכ ףֵא ךעלַאנ םעד טצוּפרַאפ טָאה עקרעמשטערק יד ,רעציקעב

 לטרעפ ַא ןסַאּפ ענעטעמַאס עצרַאװש טימ טַאלַאכ םענעכוט ַא םיא יז טָאה ןָאט

 -ַאב ,טעמַאס םענירג ןופ עטפָאק עטסַאפעג ַא ןוא ,ןטינשנַײא טימ ץלַא ,טיירב יד

 -מַאװ ךעליימ ןיא ךָאנ טצונענ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז ,סעלטַא ןסַײװ טימ טמיוז

 ןוא ,לכיטנּפָאק ןייק ןָאטנָא ןזָאל טלָאװענ טשינ ךיז טָאה ךעלַאנ רעד .ןטַײצ סָאב

 ,טנווַײל ןטעבענרעטנוא טימ קישטּפעשט ַא ּפָאק ןפַא ןָאטעגנָא רעבירעד ךיז טָאה
 ןעמונעגמורַא רע טָאה ןרעטש םעד ןוא ,ןפָאלש םוצ ןָאטנָא ךיז טנעלפ רע סָאװ

 ךיז רע טָאה עמשאט רעטייווצ ַא טימ .ןַאטעפַאט ןופ עמשַאט רעצרַאװש ַא טימ

 םעד הַא .ןיק םעד טימ םיִנָאּפ סָאד טקעדרַאפ םיא טָאה סָאװ ,עקסַאמ ַא טכַאמעג

 םיא טָאה רע זַא ,טיירב ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טוה ןַײז טצעזענפיױרַא רע טָאה

 קַאּפלָאק םעד ּפָאק ןרעביא רע טָאה ןניוצענרעבירַא .םעריש ַא רַאפ ןעניד טנעקעג

 רעד ןוא ,רענייטש ןשירעביַיו םעד טיול ?זייא ןַײז ףֵא טצעזענפיוא ךיז טָאה ןוא

 ןוא טור ,רילָאק ןטשימעג ַא ןופ ,לטרַאג ןזיב דרָאב ַא טימ ,םענַײז ַא רערעש
 .ריִלָאק ַאזַא טימ ?דייוו םענעפקָא ןַא ןופ טכַאמעג יז זיא ןעוועג סעמכַאמ ,סַײוװ

 -ךָאטירַאמ רעװַארב רעד טימ ךיוא ןוא ןעמעלַא טימ ךיז ייז ןבָאה טנגעזענ
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 -ניז ַא ןיא יז שטָאכ ,סעליפט לרינש לופ ַא ןליצּפָא טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,סעג
 -רַא רעכעלטסירק רָאנ זיב ןוא רערעווש רעד ןיא ןקילגַאב ייז לָאז טָאג זַא ,עקיד
 רעד ןופ סױרַא ןענַײז ייז רעבָא רָאנ יו .ןעמונעגריפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טעב

 טוט טוג טשינ זא ,ּפָאק ןיא עװָאשכַאמ א ןעמוקעג ךעלַאג םעד זיא ,עמשטערק
 ךיז ױזַא רעטסירּפ א רַאפ טינ טסַאּפ סע םורָאװ ,טדיײלקרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ רע
 סָאד רע טָאה טגָאזעג .סָאװ סייוו ךיא ןיא ןייג עליפַא םיא לָאז סע ,ןדײלקרַאפ וצ
 סעמכבַאמ ,גנודיילק רעד טימ ןטַײב ךיז ןלָאז ייז ןטעבעג םיא ןוא רערעש םעדי

 ןוא ,רענערטנּפָאװ ריא רע ןוא עלוסב עמירַא יד ןַײז לָאז רענעי זיא רעשיוי רעמי

 רעמָאט ןוא .עדריוו עכעלטסַײג ןַײז ןרעוו טכעװשרַאֿפ רעקינייו טעוװ םורַא ױזַא

 רעד עֶליִפַא לָאז ןטָאכיק ןָאד ,ןייג וצ טשינ רעטַײװ לַאּפַאק רע זיא ,טינ רע ליוז

 | .ןּפַאכ לװַײט

 יזַא ןדייב ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,ָאשטנַאס ןעמוקענוצ זיא עסַײמ סייעב

 סע ןיא ױזַא ןוא .ןכַאל ןופ ןטלאהנַײא טנעקענ טשינ ךיז רע טָאה ,טדיילקרַאפ

 טלָאװעג טָאה ךעלַאנ רעד סָאװ ,ץלַא ףַא ןעגנַאגעגנַײא זיא רערעש רעד ,ןעוועג
 ןטלַאה ךיז לָאז רע ױזַא יו טנרעלענ ךעלַאנ רעד םיא טָאה ,ךיז ןטַײב ןסייעב ןוא
 לָאז רע ןעגניווצ ןוא ןנעװַאב וצ םיא יידעק ,ןטָאכיק ןָאד ןגָאז לָאז רע סָאװ ןוא

 ןַײז רַאפ ןבילקענסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,טרָא סָאד ןזָאלרַאפ ןוא םיא טימ ןייג

 עיצקעל ןַײז ןָא ךיוא זַא ,טרעפטנעעגנ םיא טָאה רערעש רעד .ךיז ןקינַײּפ ןטסיזמוא

 ייז זיב טניײלענּפָא רע טָאה ךיז ןָאטרעביא סָאד .קירעהעג יו ןכַאמ סע רע טעוו

 רעבירעד טָאה רע ןוא ךיז טניפעג טָאכיק ןָאד ּוװ ,טרָא םעד ֹוצ ןעמוקוצ ןלעוו

 ןַאטעגנָא טָאה ךעלַאנ רעד ןוא םידָאגב ענעגייא ענַײז ףַא ןכַאז עלַא יד ןָאטעגנָא

 ןוא ,אצנַאּפ ָאשטנַאס ןופ טריפעג ,ךַאילש ןטימ ייז ןבָאה ןטירעג ןוא דרָאב יד

 סָאװ ,םענענושעמ םעד טימ טריסַאּפ טָאה ייז סָאװ טלייצרעד ייז רע טָאה געוװ ןיא

  ןלייצרעד וצ טשינ ךיז רע טָאה טיהעג רָאנ .גרעב יד ןיא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז

 ןַײז טימ סעמכבַאמ .ןעוועג זיא לצנער םעד ןיא סָאװ ןוא לצנער םעד ןגעוװ ייברעד

 .גנוי רעד ,קיצַײנ ?סיבַא ןעוועג רע זיא ,טײקיטַאװעמַאט רעצנַאג

 -עג טָאה ָאשטנַאס ּווװ ,טרָא םעד וצ ןעמוקענוצ ייז ןענַײז גָאט ןטייווצ ןפַא |

 טָאה רע ּוװ ,טרָא סָאד ןפערט וצ ףֵא ןעמיס ַא רַאפ ךעלטיר יד טגײלעגקעװַא טָאה

 ייז רע טָאה ,טנעקרעד טרָא סָאד טָאה רע רָאנ יװ ןוא .רַאה ןַײז טזָאלעגרעביא

 ביוא ,ןָאטרעביא ןיוש ךיז ןנעמ ייז ןוא גנַאגנַײרַא םַאב ןיוש ןענַײז יז זַא ,ןזיוועגנָא

 ןיוש םיא ןבָאה ייז םורָאװ .רַאה ןַײז ןעַײרּפַאב ןענעק ֹוצ הַא קיטיינ סע ןפרַאד ייז

 ףֵא קיטכיוװ רָאג זיב זיא ױזַא ךיז ןדיילקרַאפ ןוא ןייג רעייז זַא ,טגָאזעג טַאהעג
 -סיוא ךיז טָאה רע סָאװ ןבעל םעניימענ םעד ןופ רַאה ןַײז ןריפסורַא ןענעק וצ
 רעוו ןגָאז טשינ םיא לָאז רע טרָאװ ןברַאה ןטימ םיא ןגָאזרַאפ ייז זַא ןוא ,ןבילקעג

 םיא טעו רע יו ,ןגערפ םיא טעוװ רע ביוא ןוא .ייז ןעק רע זַא רעדָא ןענַײז ייז

 זַא ,ןגָאז רע לָאז ,ןַאעניצלוד ווירב םעד ןבענעגרעביא רע טָאה יצ ,ןגערפ עמַָאטסימ

 זַא ןוא ךעלדנימ טרעפטנעעג םיא יז טָאה ,ןענעייל טשינ ןעק יז יװ ױזַא רָאנ ,ָאז

 ןעמוק דלַאב יז לָאז רע ,קילנמוא םענענייא ןַײז ןופ רַאזנ םעד טימ םיא טלעּפַאב יז
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 ייז סָאװ םעד טיס יװ ,טימרעד ןוא .טייקיטכיוו סיורג ןופ זיא סָאד סעמכַאמ ,ןעז

 ,ןבעל רעסעב ַא וצ ןריפ םיא ןלעװ ייז זַא רעכיז ייז ןענַײז ,ןנָאז וצ םיא ןענעכער

 רעסייק ןרעוו וצ געוו םעד ףַא ןעמענ ךיז לָאז רע םיא ַאב ןלעױּפ ןעז ךָאנרעד ןוא

 ןכַאמ ךיז ןעק סע יװ ,ףָאשיבצרע טינ ןוא גיניק רעדָא

 ןעמונעגנַײרַא טוג סע ךיז טָאה ןוא טרעהענסיוא ץלַא סָאד טָאה ָאשטנַאס

 ןַײז ןטָאר וצ עיידעב ןבָאה ייז סָאװ טקנַאדעג קרַאטש ייז טָאה רע ןוא ּפָאק ןיא

 טנָאז לכייס ןייז יו ,סעמבַאמ ,ףָאשיבצרע טינ ןוא רעסייק ןרעוו לָאז רע רַאה

 -נַאװ רעדייא רענערטנּפָאװ ערעייז סעוויוט ערעסערג ןָאט םירָאסייק ןענעק ,םיא

 ןייג לָאז רע ןַײז טעו רעכַײלנ זַא ,טנָאזעג ַײז רע טָאה ךיוא .ןפָאשיבצרע עקידנרעד

 ןייֵלַא סָאד ןוא ,עמַאד ןַײז ןופ רעפטנע םעד ןבעג םיא ןוא ןכוזפיוא םיא רעירפַא

 םורַא יוזַא ךיז ןלעװ ייז ןוא טרָא םענעי ןופ ןריפוצסורַא םיא ןַײז גונעג טעוו

 ןבָאה ייז ןוא טגָאזעג טָאה ַאשטנַאס סָאװ סָאד ייז זיא ןלעפעג .ימ יד ןרָאּפשנַײא

 -עג טָאה רע זַא ,עידעי רעד טימ ןעמוקירוצ טעוװ רע זיב ןטרַאוװּוצוצ טכַאמענּפָא

 .רַאה ןַײז ןענופ

 טזָאלעג רע טָאה ןדייב ייז ןוא ןטלַאּפש-גרַאב יד ןיא ןַײרַא זיא ָאשטנַאס

 טימ טנטָאשַאב ,לבַײט ליטש ןיילק א ןסָאלפענ זיא סע ּוװ ,טלַאּפש ַא ןיא ןטרַאװ

 גָאט רעד ןוא ץיה יד .רעמייב עכעלטע ןוא ןזלעפ רֶאּפ ַא ןופ ןטָאש ןליק ןביל ַא

 ענעי ןיא סָאװ ,טסוגיוא שעדיוכ ןיא יוװ ןעוועג זיא ,ןעמוקעג ןיהַא ןענַײז ייז ןעוו

 ,גָאטימכָאנ ַײרד ןעועגנ זיא רעגייז רעד .רעסייה ַא ךעלנייוועג רע זיא סעמיוקעמ

 וצ טקָאלעג ייז טָאה ןוא ביל רעייז רַאפ טרָא סָאד טכַאמעג טָאה ץלַא סָאד ןוא

 .ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא ןוא .ןעמוקירוצ טעװ ָאשטנַאס זיב ןטרַאו טרָאד ןביילברַאפ

 ןיא ,ןטָאש םעניא ןסעזעג ךעלטימענ ןוא קיור ױזַא טרָאד ןענַײז ייז יו ןוא

 סע רעכלעוו ןופ טײלגַאב םעד ןָא ,טָאה סָאװ ,לָאק א ןעננַאנרעד ןרעיוא יד וצ ייז

 ,טשעדיכעג קינייװ טשינ ייז טָאה סָאד ןוא ,ןעגנוזעג םענעגנָא ןוא סיז ,עלייק זיא

 ןעניפעג ךיז לֶאֹז סע ּוװ ,טכַארטעג ךיז ייז ןבָאה ,טרָא סָאד טשינ זיא ָאד סעמכַאמ

 ןיא זַא ,טסעומש ןעמ שטָאכ ,םורָאװ .ןענניז ןייש ױזַא לָאז סָאװ רענױזַא רעצימע

 ,רעלעק עטסנעש יד טימ רעכעטסַאּפ ןַארַאפ ןעניײז רעדלעפ יד ףַא יו רעדלעוו יד

 ייז ןבָאה ךָאנ וצרעד .סעמע ןא רעדייא שינעדערנַײא עשיטעֶאּפ ַא רעכינ סע זיא

 ענולק ןופ רָאנ ,רעכעטסַאּפ עטעשֶאּפ ןופ טשינ ןזרעפ ןעמ טגניז סָאד זַא ,טרעהרעד

 :ּורעפ יד טָא סע ןבָאה טקיטפערקַאב ןוא טיײלפיוה

 .עביל
 .גנוטכַארַאּפ

 ?רַאלג ןיײימ רימ טרעדיװרעד רעװ ןוא
 קיפנ ?ןדַײל ענַײמ טרעסערנראפ רעװ ןוא

 ֹוז

 ?רעיורט ןַײמ וצ םיקסַאמ זיא רעװ ןוא .טכוזרעפייא
 מיה רעד | ?דלודעג ןַײמ סע טװּורּפ רעװ ןוא

 וברַאטש ֹוצ םורעד טקערש ךימ .גנודייש |
 ,לביא ןקידענושעמ םעד ןופ ודײל עגַײמ וצ טכיירג סע
 ןענײז טקינײרַאפ רימ ןנעק ןעװ | ,גנולייה !ייק םורעד רימ

 ננודייש ןוא טכוזרעפייא ,גנוטכַארַאּפ ןעוו

 .גנונעפַאה ןַײמ רימ ןטיוט
 .למיה ןוא קילג ,עביל

 ך2
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 טינ ןיו ןייק םורעד םָאה סע ?לזאמ ןַײמ רימ ןטכיראפ טעװ רעוװ

 ,ןלייה וצ טּפַאשנדיײל יד .םיוט רעד |
 ?קיִלנ רימ טעװ ןעננאלרעד רעו ןוא

 :ןענַײז סעפורט עריא ןעװ .גנושלעפ

 .ןיזנַאװ ןוא טיוט ,גנושלעפ = | | ?ןלייה ןעלביא יד רימ טעװ רע ןוא

 .זיזנאוו

 ןופ טפַאשרעטסַײמ יד ןוא לָאק סָאד ,טײקטסוּפ יד ,רעטעוו סָאד ,ָאש יד

 ייװצ יד טפאשרַאפ עָאנַאה סיורג ןוא טפאנראפ טָאה ןעגנוזעג טָאה סָאװ םעד |

 סעפע ךָאנ ייז ןלעװ רעשפע טרַאװעג ןוא ןסעזענ ליטש ןענַײז סָאװ ,רערעהוצ

 ייז ןבָאה ,ליטש גנַאל וצ ןיוש זיא'פ ןעזעג ןבָאה ייז זַא רָאנ .ןימ םעד ןופ ןרעה

 טגניז סָאװ רעגניז םעד ןכוזפיוא ןייג טּפרַאדַאב ןטלָאװ ייז זַא טכַארטַאב ךיז

 - סָאד ייז טָאה ,ןבייהפיוא טלָאװעג ךיז ןבָאה ייז רעבָא רָאנ יוו .לָאק םענייש אזַא טימ

 :טענָאס םעד טא סע טָאה ןעננוזעג ןוא טרָא םוצ טדימשענוצ לָאס

 עביל ןעלגילפ ףַא סָאװ ,טפַאשטנַײרּפ עקילייה וד
 ,וטלעצענ עשלמיה ןיא דיירפ טימ ףױרַא וטזיב
 ,ןטלעװ עטשטנעבעג ןופ סעמַאשענ ערעטיול וצ

 .ובילבעג דרע רעד ףַא ַאד ןיא טלַאטשעג ןַײד ןעוו

 ,וביוא ןופ ,ןטרָאד ןופ ןזַײװַאב רעשפע טסלאו
 ןטכערעג ןדירפ םעד ןליהרַאפ סרעייַּלׂש יו
 ,עטכעלש רָאנ ךיז םיא ןופ ןטכַײל רָאנ םיסיימ ןוא

 .וביולנ זוא רעפייא ןופ ,טייקמורפ ןֹופ ןעמָאנ ןיא

 לבייה ןייד ןופ ּפָארַא רעדינ ךינ ,םפאשטניירפ ,ַא8

 וגיל םעד ןריצ לָאז ?טנַאמ ןַײד טינ זָאל ןוא

 .עגאסאה ענייר ערעטיול יד ןרעטש ןוא

 ,לביימש ןייז םיא ּפַארַא טינ וד טסַײר רעמַאט ?ייוו

 ןנירקעצ ךיז ךיז טימ טלעוו רעזדנוא ךינ סעוו

 .ענאלפאה ןופ רָאד םעניא סנטַײצראפ יוװ יוזַא

 ייז ןבָאה ,עדייב ןוא ,ץפיז ןפיט ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה גנַאזעג סָאד

 ןבָאה ייז זַא רָאנ .ןעגניז רעטַײװ ןעמ טעװ רעשפע טרָאװעג ןוא טרעהעגנַײא ךיז

 ךיז ייז ןבָאה ,יירשעג-ייוו ןיא ןוא רעמָאיעג ןיא רעבירַא זיא גנַאזעג סָאד ןעזעג

 ֿפיוו א .,ךעלקיטַײוו ױזַא טצכערק ןוא קירעיורט ױזַא טנניז סָאד רע טּפַאכעג

 -סױרַא ןלעפ ?קניו ַא רעטניה ןופ ןעזרעד ןנָאה ןוא רעטַײװ טנַאּפשעגנ ייז ןבָאה

 ייֵז טָאה אצנַאּפ ָאשטנַאס יו ןעזסיוא ןוא טלַאטשענ ַאזַא טימ ןשטנעמ ַא ןעמוק

 רעד יוװ ןוא .ןָאינעדרַאק טימ עסַײמ יד טלייצרעד ייז טָאה רע סייעב טלָאמענּפָא

 םעד טימ ,רעטשַארעגרעביא טינ ַא ןבילבעג ןייטש רע זיא ,ןעזרעד ייז טָאה שטנעמ
 -נעמ ןטכַארטרַאפ א ןופ רענייטש םעד ףַא ,ןעגנַאהענּפָארַא טסורב רעד ףָא ּפָאק

 טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןביוהעגפיוא טשינ ןגיױא יד ייז ףֵא רע טָאה רעמ ןוא ןשט

 רעד .ןזיווַאב טכירעגמוא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןָאטעג קוק א לָאמ ןטשרע םעד ייז ףַא
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 קילגמוא סמענעי ןופ טסּוװעג ןיוש טָאה סָאװ ,גנוצ ַא טימ שטנעמ ַא ,ךעלַאג

 ןוא ןעמוקענוצ םיא וצ זיא ,(םינָאמיס יד טיול םיא רע טָאה טנעקרעד סעמכַאמ)

 טדערעג ןוא ןטעבעג םיא רע טָאה ,רעטרעוו ענעדײשַאב ץנַאג שטָאכ ,עצרוק טימ

 ןרױלרַאפ טשינ ןוא סנַײז ןבעל עטנלע סָאד ןפרַאװקעװַא לָאז רע םיא רעביא |

 ,ןקילגמוא עלַא ןופ עטסערג סָאד זיא סָאד םורָאװ ,ָאד ןייג

 ןדליוו םעד ןופ ַײרּפ ,דנַאטשרַאפ ןלופ ןַײז ַאב ָאינעדרַאק טלָאמעד זיא ןעוועג

 טָאה ןעזעג סעמכַאמ ןוא ,ןכַאמ ךיז רעסיױא טפָא ױזַא םיא טגעלפ סָאװ ,לַאפנָא

 טנגעגַאב ןעמ סָאװ ןשטנעמ יו טשינרָאג ,ךעלנייוענמוא ױזַא טדיילקעג ייז רע

 רע ,עװ טַארּפיב ,טניוטשעג טָאה ןוא ןענַאטשעג רע זיא ,רעטרע עטַײװ ענעי ןיא

 קילדעוו ,ךַאז רעטנַאקַאב ַא ןגעוו יו םינָאיניא ענַײז ןגעוו ןדייר טרעהעג ייז טָאה

 -רעוו יד טימ טרעפטנעעג ייז טָאה רע ןוא .דייר סכעלַאג םענופ טרעהעג טָאה רע |

 ;רעט

 סָאװ ,למיה רעד זַא ,ןַײז טינ טלָאז ריא רעוװ ,ןראה ענַײמ ,ןיוש עז ךיא --- :

 שטָאכ ,וצ רימ טקיש ,עטכעלש יד רַאפ עליּפַא לָאמ ךַאסַא ןוא עטונ יד רַאפ טגרָאז

 "רָאװרַאפ רעקרַאפ ןכעלשטנעמ ןופ ,עטַײװו יד ןיא ,טנידרַאפ טשינ סע בָאה ךיא

 -יךלבייס ןוא עקידעבעל ײלרעלַא טימ רימ ןזַײװרעד סָאװ ,ןשטנעמ ,רעטרע ענעפ

 -עב ַא וצ ןריפסורַא ןענַאדנופ ךימ ןליוו ןוא ,ָאד בעל ךיא שירַאנ יוװ ,דייר עק

 לעוו ךיא ןעוו זַא ,סייוו ךיא סָאװ סָאד טינ ןסייוו ייז יו ױזַא רָאנ .ןבעל רעס

 ךיס ייז ןוומ ,ןרעסערג ַא ,ןטייווצ ַא ןיא ןַײרַא ךיא לע ,קילנמוא םעד ןופ סױרַא

 רָאנ ,רעגרע ךָאנ רעשפע ןוא ןעניז ןכַאװש ַא טימ ןשטנעמ ַא רַאפ ןטכַארטַאב

 רעד םורָאװ ,ןַײז ױזַא לָאז סָאד ןעוועג טינ שעדיכ ןייק טלָאװ סע ןוא .ןעניז ַא ןָא

 טקירד ןוא סיורנ ױזַא זיא ,קילנמוא ןַײמ רָאפ רימ לעטש ךיא יװ ןופרעד ךעיוק

 ַא יװ ָאד ךיא גיל ,ןדיימוצסיוא קילגמוא םעד ןווּורּפ טָאטשנָא זַא ,ױזַא רימ ףַא

 וצ טדער ןעמ ןעוו רעביא ןירעד ךימ גַײצ ךיא .ןײזטסנװַאב ןוא ןיז ןָא ,ןייטש

 ,לַאפנֶא ןכעלקערש םעד סייעב וׂט ךיא סנױזַא סָאװ ןָא רימ טזַײװ ןעמ ןוא רימ

 ןוא ןטליש זָאלצונ ןוא ,ױזַא זיא סָאד סָאװ ןסירדרַאפ זיולב טלָאמעד ןעק ךימ ןוא

 רַאפ לייצרעד ךיא סָאװ טימרעד ,סעַאנושעמ ןַײמ ןַײז לכיומ רימ לָאז ןעמ ןטעב

 יד ןעוו םוהָאװ .ךיז טמענ קילנמוא ןַײמ ןענַאװ ןופ ,ןרעהסיוא ךימ ןליוו סָאװ יד

 יד ןרעדנּוװ טשינ ייז טעװ ,עביס יד ןסיוו ןלעװ לכייס ןרָאלק םַאב ןענַײז סָאװ

 סנטסקינייו ייז ןלעוװ ,ןבעג טשינ עפורט ןייק רימ ןענעק ייז בוא ןוא ,עלועּפ

 ַאב טעװ סערייקפעה ןַײמ ףַא סורדרַאפ רעייז ןוא ןפרַאו טשינ דלוש יד ריס ּףַא

 -עג טנַײז ,ןרַאה ענַײמ ,ריא ביוא ןוא .ןדַײל עניימ וצ דיילטימ ַא ןיא רעבירַא ייז

 ,ךַײא ךיא טעב ,ןעמוקעג ןענַײז ערעדנַא יװ עגַאװַאק רענענייא רעד טימ ןעמוק

 -רָאג יד ןרעהסיוא ,דייר ענולק ערעַײא טימ ןדיירוצנַײא ךימ וצ טערט ריא רעדייא

 ןבָאה ךימ טעװ ריא יו םעדכָאנ ,רעשפע ,קילגמוא ןַײמ ןופ עטכישעג ענולק טשינ

 סָאװ ,רַאצ ןַײמ ןיא ןטסיירט ֹוצ ךימ ימ יד ןרָאּפשנַײא ךַײא ריא טעוװ ,ןענַאטשרַאּפ

 | .טינ טסיירט ןייקס טָאה

 ןופ ןסיוורעד ךיז רָאנ יו טגנַאלרַאפ טשינ רעמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד
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 ןבָאה ןוא ןלייצרעד ןטעבעג םיא ןבָאה ,קילנמוא ןַײז ןופ עביס יד ?יומ ןנייא ןַײז

 | -ַאב טעװ רע סָאװ סָאד רָאנ גנולייה ןוא טסיירט ןַײז רַאפ ןָאט ןטָאבעגנָא ךיז

 -ענ ןַײז ןלייצרעד ןביוהעגנָא ןַאמרעננוי רעקירעיורט רעד טָאה ָאד ןוא .ןקיליוו

 עכעלטע טימ טָאה רע יװ ןלעטש ןוא רעטרעוו ענענייא יד טםימ טַאמיק עטכיש

 -רַאֿפ טשינ יז טָאה רע ןעוו ,ךעטסַאּפ םעד ןוא ןטָאכיק ןָאד טלייצרעד קירוצ געט

 ןָאד ןוא טעבאסילע עפיור םעד רעביא ,ךיז טביירש עטכישעג רעד ןיא יו ,טקידנע

 טציא רָאנ .םוטרעטיר םענופ דעװָאק םעד רעביא ןכַאוװ ןקיטפַאהנסיװעג סטָאכיק

 ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה סעַאגושעמ ןַײז ןופ לַאפנָא רעֶד ,טליּפשעגוצ ?זַאמ סָאד טָאה

 זיא ָאינעדראק ןעוו ןוא .ףָאס ןזיב עסַײמ יד ןלייצרעד וצ טָאהעג טַײצ טָאה רע ןוא

 -יוװצ ןענופענ טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד סָאװ ,ווירב םעד טײמ לעטש םעד וצ ןעמוקעגוצ !

 -עג רע וַא ,טגָאזעג רע טָאה ,"ַאלואנ ןופ סידַאמא , ךוב םעד ןופ רעטעלב יד ןש

 :ױזַא ךיז טנעייל רע ןוא קינייוװנסיוא ףֵא םיא טקנעד

 ַאינעדרַאק וצ עדניצסול

 -עמ ךימ ןענַײז סָאװ ,ןטרעו רעמ סיוא ךַײא ןיא ךיא ןיפענ נָאט ַא סָאװ,

 וויוכ ןַײמ ןופ ןעַײרפַאב ךימ ןלעוו טלָאז ריא ביוא ןוא .ןטכַא וצ רעמ ךַײא וועַײכ

  ןעק רעטָאפ ןַײמ .ןָאט ליֹוװ רעייז סָאד ריא טנעק ,דעװָאק ןַײמ קידנרירַאב טשינ

 ןעמוקכָאנ רע טעװ ,ןליוו ןַײס ףֵא קורד םוש ןָא ןוא ,ביל רע טָאה ךימ ןוא ךַײא

 יו ןוא טנַאז ריא יו ,ךימ טצעש ריא ביוא ,טקיטכערַאב טנַײז ריא סָאװ וצ סָאד

 ."ביילנ ךיא

 ךיא יוװ ,בַײװ א רַאפ ןעדניצסול ןטעב ןניֹוװַאב ךימ טָאה ווירב רעד טָא,

 גנוניימ א ןעמוקַאב ָאדנַאנרעפ טָאה ווירב םעד ןופ ןוא ,טלייצרעד ןיוש ךיַײא בָאה

 ריא ןופ ןעיורפ עטסנכערַאב ןוא עטסנולק יד ןופ רענייא ןגעוו יו ןעדניצסול ןנעוו

 ןעננערבוצמוא ךימ גנַאלרַאפ א טקעװענפיוא םיא ןיא טָאה ווירב רעד ןוא ,טַײצ

 סָאד זַא ,ןָאדנַאנרעפ ךיא בָאה טגָאזעג .טכיירגרעד טרעוו רעגַאב ןיימ רעדייא

 םיא לָאז רעטָאפ ןַײמ זַא ,ןיא ,טגנַאלרַאפ רעטָאפ סעדניצסוק סָאװ עקיצנייא

 ,םיקסַאמ טשינ רע זיא רעמָאט ,ןגָאז וצ םיא טשינ ךימ געוורעד ךיא זַא ןוא ןטעכ

 ,טייקסטוג ריא ,טרעו סעדניצסול טנַאקַאב טשינ ןזיא םיא סעמכַאמ טשינ ןוא

 יד ןעניישַאב וצ ףַא ןקעלק סעלַײמ עריא זַא ןוא ,טייקנייש ריא ,טייקכעלטיז ריא

 ןיא רע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא סעמכַאמ רָאנ ,עינַאּפש ןיא עכָאּפשימ עטסנעש

 ָאדראקיר רעד סנױזַא סָאװ טסייו רע רעדייא ןבָאה ענעסַאכ לָאז ךיא םעד ןנעק

 'ו .ןכַאמ רימ ןופ ליוו

 ןדייר וצ טשינ ךימ געוװרעד ךיא זַא ,ןָאדנַאנרעפ ךיא בָאה טגָאזעג ,רעציקעב

 ךימ ןכַאמ סָאװ ,ערעדנא ךָאנ בילוצ יו ,עינעמ רעד טָא בילוצ רעטָאפ ןַײמ טימ

 רימ זַא ןוא ןעײטשַאב ייז סָאװ ןיא טשינ סייוו ןייֵלַא ךיא שטָאכ ,טסיירדמוא

 -עד .ןרעוו טכיירנרעד טשינ לָאמנייק טעוװ ,רענַאב ךיא סָאו סָאד זא ,ךיז טכַאד

 ןדוירוצרעביא ךיז ףֵא טמענ רע זא ,טרעפטנעעג רימ ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה ףיור
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 -טַא ָאירַאמ ,ָא .רעטָאפ סעדניצסול טימ ןדייר לָאז רע ןעז ןוא רעטָאפ ןַײמ טימ
 ןָאלַאלַאג ,ָא !רעשירעכערברַאפ אליווק ,ַא !עקידסעשיר ענילַאטַאק ,ָא !רעזעיציב

 -ַײנ שאדוי ,ָא !רעקידעמָאקענ ןַאילוי ,ַא !רעטערַאפ ָאדילעוו ,ָא !רעשירערַאנעג

 ריד סעוװיוט לפיוו ,רערַאנעג ןוא רעקיטשרוד-עמָאקענ ,עשָאר ,רעטערַאפ !רעקיצ

 סעמימט ליפ ױזַא טימ ריד טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקירעיורט רעד ןָאטעג טָאה

 ךיא בָאה סעניויזיב רַאפ סָאװ !ןצרַאה ןַײז ןופ ןדיירפ ןוא סעדיוס יד טקעדענפיוא

 סָאװ ,ןבעגעג סעצייא רַאפ סָאװ ןוא טגָאזעג רעטרעוו ַא רַאפ סָאװ ,ןָאטעגנָא ריד

 ךיא גָאלקַאב סָאװ וצ רַאנ ?ןצונ ןַײד רַאפ טינ ןוא דעװָאק ןַײד רַאפ טינ ןַײז ןלאז

 ןעװ זַא ,ךַאז עטנַאקַאב ַא טינ ןעד סע זיא !ןיב ךיא סָאװ רעכעלקילנמוא ,ךימ

 ףַא ּפָארַא ךיז ייז ןוָאל ,טלעװ רעד ּףַא ןקילנמוא יד טגנערב םָארטש-ןרעטש רעד

 לָאז סָאװ ךעיוק ַאזַא אטשינ זיא'ס זַא ,טפַארק ןוא טײקיטסַאה אזא טימ דרֶע רעד

 ?ייז ןופ ןטיהסיוא ןענעק לָאז סָאװ ,?טימ רעכעלשטנעמ אזַא ןוא ןטלַאהנַײא ייז

 ,ןַאמרעגנוי רעטעדליבעג ַא ,ָאדנַאנרעפ ןָאד זַא ,ןקעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו

 -ַאב וצ טכַאמ ַא טימ שטנעמ ַא ,סעוויוט ליפ ױזַא קידלוש רימ זיא סָאװ ,רענולק ַא

 -נַײא רימ ןיא ךיז לָאז ,םיא ןלַאּפַאב ייז רָאנ ּוװ ןרעגַאב סעביל ענַײז ןקידירפ

 ךיא סָאװ ,עלעפעש עקיצנייא סָאד רימ ַאב ןעמענוצ ןוא (סע ןעמ טנָאז יוװ) ןסַײב

 ?טַאהעג טינ ךָאנ סע בָאה

 א ןָא ןצכערעלק עכעלצונ טשינ ןוא עקיטיינ טשינ יד זָאל רימָאל רָאנ ,

 .רעכעלקילגמוא ןַײמ ןופ םיִדָאפ םענעסירעגנרעביא םעד ןּפינקנָא רעדיוו ןוא טַײז

 .ןַײז ןַײמ זַא ,טבַאדעג ךיז טָאה ,סע טסייה ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ןעוו .עטכישענ

 ,קנַאדעג ןזייב ןוא ןשלַאפ ןַײז ןריפוצסיוא םיא טרעטש ןוא טשינ םיא טניול טרָאד

 ַא ךָאנ טשרעמיולק רעדורב ןרעטלע ןַײז וצ ןקישוצקעװַא ךימ טכַאמענּפָא רע טָאה

 ןוא ןילַא טָאה רע סָאװ ,דרעפ סקעז רַאפ ןלָאצַאב וצ ףֵא טלעג עמוס רעסיוועג

 טפיוקעגנייא (ליּפש ןזייב ןייז טימ ןייגנָא ןענעק וצ רעסעב יידעק) ןוויק ַא טימ

 ךיא ןוא רעטָאפ ןַײמ טימ ןדייר ןפורעגסױרַא ךיז טָאה רע ןעוו ,גָאט םענענייא םעד

 סע טָאה ?טַארַאפ ַאזַא ןעזסיױרָאפ טנעקעג ךיא בָאה .טלעג סָאד ןעננערב ןרָאפ לָאז

 ןרעג רעייז ךָאנ ךימ בָאה ךיא ,טרעקרַאפ ?ןעמוק ןעניז ןפַא טנעקעג עליפַא רימ

 רע סָאװ ,ףױקנַײא ןטוג םעד טימ רענעדירפוצ ַא ,ןרָאפוצּפָא דלַאב ןגָאלשעגנָא

 "רעד ריא בָאה ןוא ןעדניצסול טימ טדערעג ךיא בָאה טכַאנ ענעי .טכַאמענ טָאה

 יז טנָאזעג ריא בָאה ןוא ןָאדנַאנרעּפ ןָאד טימ טדערענּפָא בָאה ךיא סָאװ טלייצ

 .ןרעװ טריפעגסיוא ןלעװ ןרענַאב עטוג ןוא עטכערעג ערעזדנוא זַא ,רעכיז ןַײז לָאז

 -רעפ ןָאד ןגעוו טכַאדרַאפ םוש ןָא ,ךיא יװ רעכיז ױזַא ךיוא ,רימ יז טָאה טגָאזעג

 טעװ סע זַא ,טביולג יז םורָאװ ,רעכינ סָאװ ןעמוק ןעז לָאז ךיא ,טַארַאפ סָאדנַאנ

 טעוװ רעטָאפ ןַײמ ןוא ןרעוו םעיוקעמ טעװ שטנווװ רעזדנוא ןוא ןרעיוד טשינ גנַאל

 -עג סאד טָאח יז יװ רָאנ ,ןעוועג זיא סָאד סָאװ טשינ סייוו ךיא .ןריא טימ ןדייר

 -עג ריא ךיז טָאה ּפונק ַא ןוא ןרערט טימ ןרָאװענ ?ופ ןניוא יד ריא ןענַײז ,טנָאז

 םעד ןופ ןדיירסיוא רעמ טרָאװ א טזָאלעג טשינ ריא טָאה ןוא זדלַאה ןיא טלעטש

 .רימ טימ ןדייר ֹוצ ,ךיז טכַאד ,טָאהעג ךָאנ טָאה יז סָאװ
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 טלָאמעד ןיב ריא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ןייוענ רעד טרעדנּוװעג טָאה ךימ,

 סיילפ ןַײמ ןעוו רעדָא טקילגעגּפָא טָאה זדנוא ןעוו לָאמ ןדעי םורָאװ ,ןעזענ טשינ

 רעטסערג רעד טימ ןסעומש רימ ןנעלפ ,טייהנגעלעג יד טּפַאשרַאפ זדנוא טָאה
 ינַײרַא טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ,ןסעומש ערעזדנוא ןיא ןוא ,טייקנדירפוצ ןוא דיירפ |

 ןיא .ןשינעטכַארטרעביא רעדָא ןטכַאדרַאפ ,טכוזרעפייא ,ןרערט ,ןצפיז ןייק ןסירעג

 יז טָאה למיה רעד סָאװ ,קילנ ןַײמ ןכַאמ רעסערג ךָאנ סָאד טנעלפ ןניוא ענַײמ

 -ַאב ,טייקנייש ריא טצעשענכיוה רימ ַאב בָאה ךיא .בַײוװ ןַײמ רַאפ טקישענוצ רימ

 -רַאפ ַא ,יז סָאװ ,סָאד טביולעג רימ ןיא טָאה יז ,לכייס ריא ןוא טומ ריא טרעדנווו

 .ןרעוו וצ טביולעג טרעוו רַאפ ןענופעג טָאה ,עטביל

 סָאװ ןעגנוריסַאּפ ןוא ןטייקשירַאנ ײלרעלַא ןלייצרעד ךיז רימ ןנעלפ ייברעד,

 ,טייהַײרפ עטסערג יד ןוא עטנַאקַאב ןוא םינייכש ערעזדנוא ןשיווצ טריסַאּפ ןבָאה

 ַא עריא דלַאװג טימ טַאמיק ןעמענוצנָא ןעוועג זיא ןביולרעד רימ געלפ ךיא סָאװ

 יד טזָאלרעד טָאה סָאד טַײװ יו ,ליומ ןַײמ וצ ןנָארטוצ יז ןוא טנַאה ענייש עסייוו

 םעד רַאפ טכַאנ יד רָאנ .טלײטענּפָא זדנוא טָאה סָאװ ,עטַארג עלָאמש עקירעדינ

 ןוא טצפיזעג ןוא טצכערקעג ,טנייוועג יז טָאה ,ןרָאפּפָא ןַײמ ןופ גָאט ןקירעיורט

 ןוא ןטניוטשרעד ַא ,ןטלמוטעצ ַא טזָאלעגרעביא ךימ יז טָאה ,קעװַא זיא יז ןעוו

 ןופ ,רעױרט ןופ סנכייצ עַײנ ענױזַא ןעדניצסול ןופ עז ךיא סָאװ םענעקָארשרעד

 םָאד ךיא בָאה ,ןעננונעפָאה ענַײמ ןרעטשעצ טינ ןייֵלַא יידעק רָאנ .גנַאב ןוא ןדַײל

 ןופ רַאצ םעד וצ ןוא רימ וצ טליפ יז סָאװ ,עביל רעסיורג רעד וצ טנכערעגוצ

 ךיא ,ץרוק .ביל קרַאטש ךיז ןבָאה סָאװ יד אב ךעלנייווענ טפערט סע יװ ,גנודייש
 םידָאשכ טימ לופ ץרַאה סָאד ,רעטרעלקרַאפ ַא ןוא רעקירעיורט ַא ןרָאפעגקעװַא ןיב

 ןוא דעשיוכ ןיב ךיא סָאװ ךיא בָאה טסּוװעג טינ שטָאב ,סעװַאשכַאמ ײלרעלַא ןוא

 ןקירעיוט םעד ןופ גָאזנָא רערָאלק ַא סע זיא ןעוועג .רָאפ רימ לעטש ךיא סָאװ

 | .טרַאװענּפָא ךימ טָאה סָאװ ,קילנמוא םעד ןופ ןוא שינעעשענ

 םעד ךיא בָאה ןבעגענּפָא .טקישעג ךימ טָאה ןעמ ּוװ ןיהַא ךיא ןיב ןעמוקעג,

 טשינ רעבָא ,טוג רעייז ךימ ןעמ טָאה ןעמונעגפיוא .רעדורב סָאדנַאנרעפ ןָאד ווירב
 ,סורדרַאפ ןסיורג ןַײמ וצ ,ןטרַאװ רימ ןעמ טָאה ןסייהעג םורָאװ ,טלדנַאחַאב טוג
 -כַאמ ,ןעז טשינ ךימ לָאז ,סעקוד רעד ,רעטָאפ ןַײז ּגװ ,טרָא ןַא ףַא ןוא געט טכַא

 .ןסיוו סרעטָאפ ןַײז ןָא טלעג סָאד ןקיש םיא לָאז רע םיא טביירש רעדורכ ןַײז סעמ

 םורָאװ ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןשלַאפ םעד ןופ ?ציּפש ַא יו רעמ טשינ סע זיא ןעוועג ןוא

 רעקיזָאד רעד .ןקידיילרעד וצ דלַאב רימ טלענ ןייק רעדורב ןַײז טָאה טלעפעג טשינ

 ,ןגלָאפוצסיױא טשינ קנַאדעג ןפַא טריפענפיורדַא ךימ טָאה ,נָאזרַאפ רעד יו ,לעּפַאב

 -רצסיוא געט ליפ ױזַא ,טכַארטענ רימ ךיא בָאה ,ךעלנעמ טשינ זיא סע סעמכַאמ

 אזא טזָאלענרעביא יז בָאה ךיא ןעוו טַארפיב ןוא ןעדניצסול ןופ טדיישעצ ןטלַאה

 ,ךיא בָאה ,ףיורעד טקוקעג טשינ רָאנ .טלייצרעד ךַײא בָאה ךיא יוװ ,עקירעיורט

 ןטסָאק ךימ טעװ סָאד זַא ,ךיא בָאה ןעזעג שטָאכ ,טגלָאפעג ,רעניד רעטוג א יו

 -עג זיא ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ ,םורַא נעט ריפ ןיא רָאנ .טנוזענ ןַײמ

 -םיוא רעד ןופ ןוא ווירב ַא טכַארבעג רימ טָאה ןוא רימ ףַא ןגערפ שטנעמ ַא ןעמוק
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 ריא סע זיא ןעוועג םורָאװ ,ןעדגיצםול | ןופ ןיא סָאד זַא ,טנעקרעד ךיא בָאה טפירש

 ,טפירשטנַאה

 םירָאװו ,עריומ טימ ןוא רעטשַארעגרעביא ןַא ווירב םעד ךיא בָאה טנפעעג,

 טָאה יז ביוא ,סקיטכיו סעּפע ןעשענ טָאה טזומעג זַא ךיא בָאה טכַארטעגרעביא

 ;עװעג ןיב ךיא ןעוו םורָאװ ,ָאטשינ ןיב ךיא ןעוו ןביירש וצ רימ ןסָאלשטנַא ךיז

 -עייל ןעמונעג בָאה ךיא רעדייא ,ןָאטעג טשינ לָאמנייק סע יז טָאה ,םייח רעד ןיא

 יו ןוא ןבעגעג םיא טָאה סע רעוװ ןשטנעמ םעד טגערפעג ךיא בָאה ,ווירב םעד ןענ

 רע זיא טַײצ-גָאטימ זַא ,רע טָאה טלייצרעד .נעוו ןיא טמַאזעג ךיז טָאה רע גנַאל

 ַא ןופ ןפורענוצ םיא טָאה ,ענייש ַא רעייז ,עמַאד ַא ןוא סָאנ א רעביא ןעננַאנעג

 -ןרב , :טגָאזעג םיא שינעלַײא סיורג ןיא ןוא ןגיוא עטנייוורַאפ טימ ןוא רעטצנעפ

 טָאג יו ,ךייא ךיא טעב ,ןַײז וצ סיוא טעז ריא יו ,טסירק ַא טנעז ריא ביוא ,רעד

 ,ןשטנעמ םעד ֹוצ ןוא טרָא םעד ףֵא ווירב םעד ןקישרעכיא דלַאב ,ביל ךַײא זיא

 ןוא רעטנַאקַאב ַא רעייז זיא שטנעמ רעד םורָאװ ,טרעונָאק ןפַא ךיז טביירש סָאװ

 לָאז ךַײא יידעק ןוא .טָאג רַאה רעזדנוא טייקילעפעג סיורג ַא ןָאט טימרעד טעוװ ריא

 -ענ לביט םעד ןיא סָאװ ךַײא טמענ ,ןָאט ןענעק וצ סָאד ןעלטימ ןייק ןלעפ טשינ

 רָאװ א רעטצנעפ ןכרוד רימ יז טָאה ,טגָאזעג רימ סָאד טָאה יז יװ ןוא ".ךיז טניפ

 טֶא ןוא קיטשרעבליז טרעדנוה ןעוועג טּפונקעגנַײא ןענַײז סע ווו ,לכיט סָאד ןָאטעג

 ךיא סָאװ ,ווירב םעד טימ םענייניא ָאד ךַײא גנערב ךיא סָאװ ,לגניר ענעדלָאנ סָאד

 -ּפִא דלַאב זיא ןוא רעפטנע ןַײמ ףַא יז טָאה טרַאװעג טשינ ןוא .ןבענעג ךַײא בָאה

 וירב םעד םענ ךיא זַא ,רעירפ יז טָאה ןעזענ שטָאכ ,רעטצנעפ םענופ ןטָארטענ

 טעב יז יוװ ןָאט לע ךיא זַא ,ןזיווענ ןכייצ א טימ ריא בָאה ךיא ןוא ?כיט םעד טימ

 ךימ ףראד סָאװ ימ רעד רַאפ טנױקַאב טוג ױזַא ןעזענ ךימ בָאה ךיא זַא ןוא ,ךימ

 ךיא בָאה טפירשפיוא רעד ןופ יו ױזַא ןוא ,ןעגנערב וצ ווירב םעד ךיַײא ןטסָאק

 רעייז ךַײא ןעק ךיא סעמכַאמ ,טקישעג זיא רע ןעמעוו וצ ריא טנַײז סָאד זַא ,ןעזעג

 טשינ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרערט סעמַאד רענייש רעד ןופ טנעװַאב ךיוא ןוא ,טוג

 ןוא .ןבענּפָא טנעה יד ןיא ךַײא םיא ןוא ןיינ ןיילַא רָאנ ,ןטייווצ ַא ןעיורטעג וצ

 ,געוו םעד טכַאמענכרוד ךיא בָאה ,ןבענעגנ רימ םיא טָאה יז טניז ָאש ןצכעז יד ןיא

 ",ליימ ןצכַא ןופ ךעלַאהעמ ַא ,טנַאקַאב ךַײא זיא סָאװ

 טָאה ןָאילַאטשטָאּפ רענדָאמדַײנ ןוא רעקידנליפקנַאד רעד סָאװ טַײצ עצנַאנ יד

 יד ןוא דייר ענַײז ףַא רענעגנַאהעגנָא ןא ןענַאטשעג ךיא ןיב ,טכייצרעד רימ סָאד

 ךיא .ייז ףַא ןטלַאה טנעקעג םיוק ךימ בָאה ךיא זַא ױזַא טרעטיצענ רימ ןבָאה סיפ

 :רעטרעװ יד טָא טנעיילעג םיא ןיא בָאה ןוא ווירב םעד טנפעעג בָאה

 מ ןדייר טעװ רע זַא ,ןבעגעג ךַײא טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד סָאװ טרָאװ סָאד,

 רעַײא ןופ רעדייא ןגעוו טסונ ןַײז ןופ רעמ רעבָא ,ןטלַאהעג רע טָאה ,רעטָאפ רעײא

 ןוא ,בַײװ ַא רַאפ ךיז ןטעבעג ךימ טָאה רע זַא ,רַאה ןיימ ,ןסיוו טַײז .ןנעוו ןצונ

 ,ןַײא רעביא טָאה ָאדנַאנרעפ סָאװ ,טנאהרעביױא רעד ןופ טנעװַאב ,רעטָאפ ןיײמ

 םורַא געט ייווצ ןיא זַא ,טסגרע ױזַא גנַאלרַאפ ןַײז ןעמוקעגכָאנ זיא ,טניימ רע יוװ

 רֶאֹּפ א ןוא ?מיה רעד רָאנ זַא ,ענענייא ןשיווצ ןוא דָאסעב ,ענעסַאכ יד ןַײז טעוו



 .רָאפ ךַײא טלעטש ,ךימ ליפ ךיא ױזַא יו .סעדייא יד ןַײז ןלעו ןשטנעמ-בוטש

 ןלעװ ,ךַײא ביל ךיא יצ ןוא .סע טוט טעז ,ןעמוק וצ קיטיינ רַאפ טניפעג ריא ביוא

 טָאג טעב .ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןעיניא םעד ןיא ןשינעעשעג עקידרעטַײװ יד ךַײא

 -עג ןַײז טעװ טנַאה ןַײמ רעדייא טנעה יד ןיא ךַײא וצ ןעמוקנָא לָאז ווירב רעד

 ןטיה קינייו ױזַא ןעק סָאװ ,םעד ןופ טנַאה רעד טימ ןקיניײרַאפ וצ ךיז ןעגנוווצ

 ".וצ טגָאז רע סָאװ ,יורטוצ םעד
 -עג ווירב םעד ןיא ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו יד ןעוועג ,רעציקעב ,ןענַײז סָאד,

 -עג טשינ רעננעל בָאה ךיא .געוו ןיא טלעטשענ דלַאב ךימ ןבָאה ןוא ןבירשעג ןעוו

 יד טשינ זא ,ןענאטשרַאפ רָאלק ןיוש בָאה ךיא סעמכַאמ ,טלעג ןייק ףַא טרַאװ

 ןעוועג ןסיוא ָאדנַאנרעפ ןָאד ןיא ,קיטליוװו םענענייא ןַײז רָאנ ,ןפיוקוצנײא דרעפ

 ןָאד ףֵא סורדרַאפ ןַײמ .רעדורב ןַײז וצ טקישעגקעװוַא ךימ טָאה רע סָאװ טימרעד

 ֹױזַא טימ רימ בָאה ךיא סָאװ ,גנוריצ סָאד ןרילרַאפ וצ עריומ יד ןוא ןָאדנַאנרעפ

 סעמכַאמ ,ןבענענ ןעלנילפ רימ ןבָאה ,ןברָאװרעד ןרעגַאב ןוא טייקנבעגרעביא ליפ

 בָאה ךיא ןעוו טַײצ רעד וצ טקנוּפ גָאט ןטייווצ ןפַא ןעילפ וצ יו ךיא ןיב ןעמוקעג

 בָאה ןוא םייהענ ןיא ךיא ןיב ןעמוקעגנַײרַא .ןעדניצסול טימ ןדייר ןיינ טפרַאדַאב

 ווירב םעד רימ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד אב היוה ןיא ?זייא-?יומ ַא ןייטש טזָאלעג

 יד ַאב ןעדניצסול ןייטש ןפָארטעג טקנוּפ ךיא בָאה ,?זַאמ ןַײמ וצ ,ןוא ,טכַארבעג

 טנעקרעד סנטייוו ןופ ךימ טָאה עדניצסול .עביל רעזדנוא ןופ סעדייא יד ,סעטַארג

 .יִז ךיא ןוא ןענעקרעד טפרַאדַאב ךימ טלָאװ יז יו ױזַא טינ רָאנ .ךיוא יז ךיא ןוא

 ןשיטָאַאכ םעד טעוװעטנורגרעד קעד ןזיב טָאה רע זַא ,ןעמירַאב ךיז ןעק רעוו רָאנ

 .רענייק ?טייקידנעטשַאבמוא ריא ןוא יורפ ַא ןופ קנַאדעג

 :טגָאזעג סָאװ טָא רימ יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה עדניצסול רָאנ יו זיא,

 רימ ףַא ןיוש ןטרַאװ סע ,עּפוכ רעד וצ ןָאטעגנָא ןיוש ןיב ךיא ,ָאינעדרַאק ,

 טימ ,רעקיצַײנ-טלענ רעד ,רעטָאפ ןַײמ ןוא רענירטַאב רעד ָאדנאנרעפ ןָאד לאז ןיא

 -ַאכ ןַײמ ןופ רעדייא טיוט ןַײמ ןופ סעדייא יד ןַײז ייז ןלעוו רעכיג סָאװ ,סעדייא|

 -ַאב ןַײמ ביוא סָאװ ,ןברָאק םעד ןעזוצוצ טיירג ַײז ןוא ,טניַײרפ ,קִיֹּור ַײז .ענעס

 ןעק סָאװ ,ןטלַאהַאב ןגעד ַא ָאד ךיא גָארט ,ןרעטש טינ ןירעד רימ טעוװ ןעקנעד
 ןוא ןבעל ןַײמ וצ ןכַאמ ףָאס ַא ןוא סעכיוק ענעדײשטנַא רעמ געוו ןופ ןעמַארּפָא
 ".ךיד ביל ןוא טבילענ ךיד בָאה ךיא קרַאטש יוװ ןַײז ןסיוו ןַײד וצ ביֹוהנָא ןַא ןַײז

 רימ עריומ סיוא שינעלַײא ןיא ןוא רעטלמוטעצ ַא טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא,

 | : .ןלעפסיוא טשינ טַײצ ןייק וצרעד לָאז
 ו- ביוא ןוא ,רעטרעוו ענַײד ןקיטפערקַאב ןלָאז ,עטנרַאה ןַײמ ,םיסיָימ ענַײד ,

 -יײטרַאפ וצ ךיד דרעוװש א ָאד ךיא גָארט ,ןקיבײלנַאב וצ ךיד ןגעד ַא ָאד טסגָארט

 .",ןגעקרעד ןַײז זדנוא טעװ לזַאמ סָאד ביוא ,ןעננערבוצמוא ךימ רעדָא ןקיד

 סעמבַאמ ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא סָאװ טרעהעג ןבָאה לָאז יז טינ ביילג ךיא,

 .ריא ףַא טרַאװ ןפָאכ רעד ,ןפורעגנַײרַא לענש יז טָאה ןעמ יוװ ,ךיא בָאה טרעהעג

 -נַאנעגרעטנוא ,רעיורט ןַײמ ןופ טכאנ יד ןסָאלשעג רימ רעביא ךיז טָאה טלָאמעד
 ן א ןניױא יד ןיא ןַײש ןָא ךיא ןיב ןבילבענ ןוא דיירפ ןַײמ ןופ ןוז יד רימ זיא ןענ
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 םוטש ןיא ריא וצ לָאז ךיא ױזַא יו ךיא בָאה טסּוװעג טשינ .ךעיומ ןַײמ ןיא ןיז ןָא

 ןָאטעג טכַארט א רָאנ .ןריר טרָא םענופ ךימ ךיא בָאה טנעקענ טשינ ,ןעמוקנַײרַא

 .ןריסַאּפ ןעק סָאװ ,לַאפ ןדעי ףַא ןַײז טרָאד לָאז ךיא זיא סע קיטכיוװ יו ךיא בָאה

 .ןןַײרַא ןיב ןוא ,טנעקעג בָאה ךיא טַײװ יו ,טומ טימ ןעמונעגנָא ךימ בָאה ךיא ןוא

 ,גנעגסױרַא ןוא גנעגנַײרַא עלַא ןעװעג טנַאקַאב ןענַײז רימ סעמכַאמ .בוטש ןיא

 רערעדעי סָאװ ,ךָאס םעד בילוצ למוט ַא ןענַאטשעג זיא קינייוװעניא זַא טָארפיב

 ,רעטקרעמַאב טשינ ַא ןוא .טקרעמַאב טשינ ךימ טָאה רענייק ןוא ,ןטלַאהעג טָאה

 .טלעטשראפ ןזיא סָאװ ,לַאז םעניא רעטצנעפ ַא ַאב טלעטשעגקעוַא ךימ ךיא בָאה

 טַאהעג ךיא ןבָאה ייז ןשיוצ ןופ ןוא ןעגנַאהרָאפ ייווצ ןופ ןזדנַארפ יד טימ ןעוועג

 .ןָאטעג ךיז טָאה לָאז ןיא סָאװ ץלַא ,רענעעזעג טשינ ַא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד

 ןיב ךיא סייעב ןפרָאװעג רימ ןיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד יװ ןגָאז טציא רימ ןעק רעוו

 סָאװ ןוא טַאהעג טלָאמעד בָאה ךיא סעװָאשכַאמ ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשעג ןטרָאד

 קידענושעמ ױזַא ןוא ליפ ױזַא !טכַאמעג טלָאמעד בָאה ךיא סעניובשעכ א רָאפ

 וצ ךַײא גונעג !ןעגנערב טשינ ליומ ןרַאפ רָאג ייז ןעק ןעמ זַא ,ןעוועג ייז ןענַײז

 -ובלַאמ עכעלנייוועג ענַײז ןיא טדיילקעג לָאז ןיא ןַײרַא זיא ןסָאכ רעד זַא ,ןסיוו

 רענייק ןוא ןיזוק ַא סעדניצסול ןעננַאגעג םיא טימ זיא רעריפרעטנוא רַאפ ,םיש

 .ןעוועג טשינ בוטש ןיא זיא טפַאשרעניד רעד ץוכַא

 ןופ טײלגַאב ,עדניצסול ןעמוקעגסױרַא רעקלַא ןַא ןופ זיא םורַא לַײװ ַא ןיא,

 ריא יו טצוּפרַאפ ןוא עקּפעשט ױזַא ,ךעלדיימטסניד ייווצ עריא ןוא רעטומ ריא

 -יילש יד ןעוועג טלָאװ ןיילַא יז יוװ ןוא טגנַאלרַאפ סָאד ןבָאה טייקנייש ןוא דנַאטש

 -עג טשינ טַײצ ןייק בָאה ךיא .טייקלדייא ןוא טייקכעלרעַײּפ רעשיפיוה ןופ סעמ

 זיא יז יו םיטָארּפ עלַא ןיא ךיז ןקוקוצנַײא ףַא טימענ םעד טשינ ךיוא ןוא טָאה

 ןוא טיור ןרילָאק יד ןניוא יד ןיא רימ ךיז ןבָאה ןפרָאװעג רָאנ ,טריילקעג ןעוועג

 ןוא ּפָאק ןפַא ריא ַאב ןעגנוריצ ןוא רענייטש ערעַײט יד ןופ דנעלב רעד ןוא סַײװ

 עדנַאלב ענייש עריא ןופ טייקנייש עשילרעטסיוא יד םעד רעביא ןוא רעדיילק יד ףַא

 ריפ יד ןופ ןַײש רעד טימ ןוא ןטנַאילירב יד טימ טרירוקנָאק ןבָאה סָאװ ,רָאה
 ןַײמ ןופ עניוס-טיוט ,רענַײמ ןרָאקיז ,ָא .לַאז ןיא ןעגנָאהעג ןבָאה סָאװ ,סעסעה

 -רַאפ וצ טשינ טייקנייש יד קנַאדעג ןיא ןבעלפיוא טציא רימ טצונ סָאװ וצ !ור

 -יימ ןרָאקיז רעזייב ,ןעוועג רעסעב טשינ טלָאװ יצ ?עניוס ןטרערַאפ ןַײמ ןופ ןכַײלג

 -עד טָאה יז סָאװ ןעניז ןפַא ןעננערב טשינ ןוא ןענָאמרעד טשינ רימ טסלָאז ,רענ

 עמָאקענ טשינ ביוא ,ןבַײרט טשינ ךימ לָאז ןעיאזיב רענעּפָא רעד ןוא ,ןָאטעג טלָאמ

 ענַײמ ןרעהוצסיוא ,ןרַאה עניימ ,דימ טשינ טרעוו ?ןרילרַאפ ןבעל סָאד זיא ,ןעמענ

 -רעד טשינ םיא ףרַאד ןעמ ןוא טשינ ןעמ ןעק קילגמוא ןיימ םורָאװ ,ןעננוכיײװּפָא

 ןיא ,רימ טכַאד ,טַארּפ ןדעי רעביא סעמכַאמ ,קידנעיײנַײברַאפ ןוא רעציקעב ןלייצ

 ,ןטכַארטרַאפ ןוא ןלעטשוצּפָא ײדעק ךיז

 דימ טשינ ייז ןענַײז רָאנ טינ זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד םיא טָאה ךעלַאג רעד

 "רעד רע סָאװ םיטָארּפ יד ןופ ןגינעגרַאפ סיורג ןבָאה ייז רָאנ ,ןרעהוצסיוא םיא
 י ,
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 ןעקנעש רַאְנ ,ןגַײװשרַאפ טינ ,ןלעטשוצּפָא ךיז ייז ףַא ַײדעק זיא סע זַא ןוא טלייצ

 .ננולייצרעד רעד ןופ רעקיא םעד יוװ קרעמפיוא םענענייא םעד ייז

 -עג ןיוש ןענַײז --- טלייצרעד רעטַײװ ָאינעדרַאק טָאה --- עֶלַא ןעוו טָא זיא --

 ןדייב טָאה ןוא עיװכַארַאּפ רעד ןופ ךעלַאנ רעד ןעמוקעגנַײרַא זיא ,לַאז ןיא ןעוו

 ןעוו ןוא .ןָאט ַײברעד ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד ןָאט וצ הַא טנעה יד רַאפ ןעמונעגנָא

 סָאװ ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד רַאה םעד ,עדניצסול עטנרַאה ,ריא טליוו ;טגַָאזעג טָאה רע

 רעטומ עקילייה יד טרעדָאפ סע יוװ ,ןַאמ ןכעלצעזעג רעַײא רַאפ ,ָאד ךיז טניפעגנ

 יד ןשיוצ ןופ זדלַאה םעד טימ ּפָאק ןצנַאג םעד טקעטשעגפױרַא ךיא בָאה ,?עכריק

  ןרעהנַײא ןעמונעג ךיז ןצרַאה ןבירט ןוא ןרעיוא עטלעטשעננָא טימ ןוא ןעגנַאהרָאֿפ

 -רַאֿפ ךיס לֶאֹז טרַאװרעד ךיא בָאה רעפטנע ריא ןוא טרעפטנע עדניצסול סָאװ

 טלָאמעד ךימ טלָאװ ךיא ןעוו ,ַא .ןבעל ןיימ ןקיטפערקַאב רעדָא טיוט ףַא ןטעּפשימ

 עז ,עדניצסול ,עדניצסול ,ךַא, :ןעיירשסיוא לָאק ןפא ןוא ןעמוקסיורַא טנעוורעד

 ענַײמ ךָאד טסיב וד ,עז ,קידלוש דימ טסיב וד סָאװ ךיז טכַארטַאב ,טסוט וד סָאװ
 וצ ףָאס רעד ןוא "אי, ןַײד זַא ,ךיד קנעדַאב !ןטייווצ ַא ןרעהענ טשינ טסנעק ןוא

 רעביור ,ָאדנאנרעפ ןָאד רעטערַאפ ,ךַא .קילבנגיוא ןייא הַא ךיז ןפערט ןבעל ןַײמ
 ?רָאפ ריד וטסמענ סָאװ ,ןָאט וטסליוװ סָאװ !ןבעל ןַײמ ןופ טיוט ,ןכָאצינ ןַײמ ןופ

 ,ןכיירגרעד טשינ ןרעגַאב ענַײד וטסנעק ןפיוא ןכעלשטנעמ א ףֵא זא ,ךיד רעלקַאב

 ךיא סָאװ רענענושעמ ,ךַא ".ןַאמ ריא ןיב ךיא ןוא בַײװ ןַײמ זיא עדניצסול םורָאװ

 זַא ,ךיא גָאז ,ענָאקַאס ןופ טַײװ ןיב ןוא ָאטשינ טרָאד ןיב ךיא ןעוו ,טציא !ןיב

 בָאה ךיא ןעוו ,טציא .ןָאטענ טשינ בָאה ךיא סָאװ סָאד ןָאט טפראדאב טלָאוװ ךיא

 ךיא סָאװ ,רעביור םעד ךיא טלישרַאפ ,גנוריצ רעַײט ןַײמ ןופ ןבױרַאב טזָאלעג ךימ

 ,וצרעד ץרַאה ַא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןַײז םעקיונ םיא ןיא טנעקענ ךימ טלָאװ

 ַא ןוא ןדכַאּפ ַא טלָאמעד ךיא ןיב ןעוועגנ ,ץרוק .ןגָאלק םוצ ץרַאה ַא בָאה ךיא יו

 א יװ רעטנַאיעג ַא ןעמוקמוא לָאז ךיא טשינ קילנמוא ןייק ןיא טציא ןוא עטיוש

 | - .ןצרַאה ןיא סורדרַאפ ַא טימ ,רענענושעמ

 -רַאפ שביה םיא טָאה יז ןוא רעפטנע ריא ףַא ךעלַאג רעד טָאה טרַאװעג,

 .-ַאב ןוא ןגעד םעד סױרַא יז טּפַאכ טָא זַא ,טכירעג ךימ בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןטלַאה

 טנָאז ןוא גנוצ יד ףיוא טדניב יז רעדָא ,דייר עקידרעירפ עריא םיא טימ טקיטעטש

 יז יו טרעהרעד ךיא בָאה ,ןנעוו עוויוט ןַײמ ןופ ּפֶא ךיז טגָאז רעדָא טרָאװ סעמע ןַא

 ןָאד ענעגייא סָאד ןוא ,"ליוו ךיא ,ָאי, :לָאק ןטשעלַאכענּפָא ןכַאװש ַא טימ טנָאז

 -רַאפ קיבייא ףַא ןבילבענ ןענַײז ייז ןוא גניר םעד ןבעגעג ריא טָאה רע .ָאדנַאנרעּפ

 - טגײלעגפורַא טָאה יז רָאנ ,בַײװ ןַײז ןעמענמורַא ןסָאכ רעד טָאה טכָאװעג .ןדנוכ

 טציא .סמערָא יד ןיא רעטומ ריא וצ ןלַאפעג זיא ןוא ןצרַאה ריא ףַא טנַאה יד

 "איי םעניא בָאה ךיא ןעוו ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא יוו ןלייצרעד וצ ךָאנ טבַײלב

 ריא ןוא רעטרעוו סעדניצסול שלַאפ ןוא ןעגנונעפָאה ענַײמ טרַאנענּפָא טרעהרעד

 ןיא בָאה ךיא סָאװ סָאד ןעניווענוצקירוצ זיא סע ןעוו טייקכעלנעמ רעד ןָא ,גָאזוצ

 ץוש םעד ןָא ,טָאר א ןָא רענעזָאלרַאפ ַא ךיא ןיב ןבילבענ .ןרױלרַאּפ קילבנניוא םענעי

 ,ךיז ףֵא ךימ טלַאה סָאװ ,דרע רעד ןופ עניוס ַא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ יוװ ,לטיה ןופ
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 ןייק רעסַאװ סָאד ןוא ןצפיז ענַײמ רַאפ ןבעגעג טְשינ םעטָא ןייק רימ טָאה טפול יד

 טָאה רימ ןיא ץלַא ןוא ןסקַאװעג טָאה זיולב רעַײּפ סָאד ,ןגיוא ענַײמ רַאפ טייקטכייפ

 .טכוזרעפייא ןופ ןוא ןרָאצ ןופ טנערבעג

 טָאה רעטומ יד ןעוו ןוא ןשעלַאכ סעדניצסול םורַא טלמוטעג ךיז טָאה ןעמ, |

 -וצ ַא ןענופעג טרָאד ןעמ טָאה ,טפול ןזָאלוצוצ ףֵא םיזוב םעד טעיליּפשעצ ריא

 ןענעיילרעביא ןעמונעג דלַאב טָאד טָאה אדנַאנרעפ ןָאד ןוא ,ריּפַאּפ טגיילעגנפיונ

 ,טנעיילעגרעביא ריּפַאּפ סָאד טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא ,עסעה ַא ןופ ןַײש רעד ַאב

 ,קַאב יד טרַאּפשעגרעטנוא טנַאה רעד טימ ,לוטש ַא ףַא טצעזענקעװַא ךיז רע טָאה

 וצ טרעמיקעג טשינ ךיז ןוא ןשטנעמ ןטכַארטרַאפ קרַאטש ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא

 .בַײװ ןַײז סעּפע טימ ןרעטנומ

 ךימ .ןסיורד ןיא סױרַא ךיא ןיב ,טלמוטעצ עלַא ןענַײז בוטש ןיא זַא ןעזעג,

 / ףימ ןעמ טעװ רעמָאט ןוא ,טינ רעדָא ךימ טעז רעצימע ביוא טרעמיקעג טשינ טָאה

 -וצ ךיז ןלָאז עֶלַא זַא ,לַאדנַאקס אזַא ןכַאמ ךיא לע ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ןעזרעד

 יד ןפָארטשַאב וצ רעגַאב ןַײמ ןוא סורדרַאפ ןטכערעג ןַײמ ןרעהסיוא ןוא ןפיולפיונ

 -ַאכעג רעטסַײרד טשינ רעד ןופ עליפַא ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד ןשלַאפ םענופ טסורב

 -רע ןופ טיהעגסיוא קיטנעק ךימ טָאה סָאװ ,?זַאמ סָאד רָאנ .ןרעטערַאפ רעטשעל

 -ימ רענעי ןיא לָאז ךיא טלָאװעג טָאה ,ךעלנעמ ןענַײז ערעגרע ביוא ,ןקילנמוא ערעג

 ךימ בָאה ךיא .טלעפעג רימ סע טָאה רעטעּפש סָאװ ךַאז ַא .קיטפנינרַאפ ןַײז טונ

 רעייז סָאד טלָאװ ךיא סָאװ) םינָאס עטסערג ענַײמ ןָא ןַײז םעקיונ טלָאװעג טשינ

 ךימ ,ןילַא רימ ןָא רָאנ ,(ןעקנַאדעג יד ַאב טשינ ןיב ךיא ןעוו ןָאט טנעקעג גנירג

 / ךָאנ רעשפע ןוא ,טנידרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ףָארטש רעד טימ ןפָארטשַאב ןיילַא

 םורָאװ .קעװַא ייז טוט ךיא ןעוו ,טפָארטשַאב טלָאמעד ייז טלָאװ ךיא יוו רעננערטש

 ,רעטַאמ ןגנַאל טימ טױט א סייעב ,ןדַײל וצ ףָאס ַא טכַאמ טיוט רעקידמיצולּפ ַא

 םעד הַא ןעמוקעג ןיב ןוא ןסיורד ןיא סױרַא ןיב ךיא ,ץרוק .ןבעל טזָאל ןוא טעדרָאמ

 םיא לָאז ןעמ ןטעבעג בָאה ךיא .ל?זייא-?יומ ןַײמ טזָאלעגרעביא בָאה ךיא ּוװ ,טרָא

 רעד ןופ קעװַא ןיב ןוא טצעזענפיוא ךימ ךיא בָאה ,טנגעזענמוא ,ןוא ןעלטָאזנָא רימ

 זַא ןוא .ןקוקוצמוא טגעוורעד טשינ ךימ ךיא בָאה ,טָאל רעטייווצ ַא יװ ,ןוא טָאטש

 -רעטצניפ יד וצ ךימ טקעד סע יװ ,דלעפ ןיא ןיילַא רענייא ןעזרעד ךימ בָאה ךיא

 ןוא עריומ ןָא ,ןגָאלקוצסױא ךיז ךימ טפור טייקליטש ריא ןוא טכַאנ רעד ןופ שינ

 ַײרֿפ ךיא בָאה ,ןענעקרעד רעדָא ןרעהרעד רעצימע ךימ טעוװ רעמָאט טקוקעג טשינ

 -רעפ ןוא ןעדניצסול ףַא סעלָאלק טימ ןדנובעגפיוא גנוצ ןַײמ ןוא לָאק ןַײמ טזָאלעג

 רימ ןגעק ןענַײז ייז סָאװ ,טכערמוא סָאד טליטשעג טימרעד טלָאװ ךיא יוװ ,ןָאדנַאנ

 .ןעגנַאגַאב

 עצינעוװיוטעפָאק ןוא עשלַאפ ,ןרעסעגרַאפ ,סעַאשרַאמ ןפורעגנָא יז בָאה ךיא,

 יד טדנעלברַאפ טָאה טײקכַײר סעניוס ןַײמ םורָאװ ,עקיציײנ-טלעג ץְלַא יו רעמ ןוא

 סָאד סָאװ ,םעד ןבעגקעװַא ןוא ןבױרוצקעװַא רימ ַאב יז יידעק ,עביל רעד ןופ ןגיוא

 טימ םָארטש םעד ןטימ ןיא רָאנ .רעדלימ ןוא רענעּפָא ןזיוועג םיא וצ ךיז טָאה ?זַאמ

 זַא ,טכַארטעג רימ בָאה ןוא ןעוועג לכיומ ריא ךיא בָאה ,ןפרּווװרָאפ ןוא סעֶלָאלק
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 ןוא ןריובעג ,זיוה-ןרעטלע ריא ןיא לדיימ טיהעגסיוא ןַא ,דלַאװנ ןייק טשינ ןזיא םע

 ריא טיג ןעמ ןעוו ,טסוג ריא ןבעגכָאנ ןלעװ לָאז ,ןברָאהעג ןקידגעטש וצ טניוװעג

 ליו יז ןעוו סָאװ ,םענעגיוצרעד ןוא ןכַײר ַאזַא ,רַאה ןעמענרָאפ ַאזַא ןַאמ ַא רַאפ

 ריא זַא ,טגָאזעג טְלָאו ןעמ רעדָא עגושעמ רַאפ טכַארטַאב יז ןעמ טלָאװ ,טשינ םיא

 ךלַאב רָאנ ,ןעמָאנ ןטוג ריא טקידעשעג טלָאוװ סָאד ןוא ,שרעדנַא ץינרע טגיל ץררַאה

 -עג ןעמ טכָאװ ,ןַאמ ריא ןיב ךיא טגָאז יז ןעוו זַא ,טכַארטעג רעדיוו רימ ךיא בָאה

 לכיומ ריא טלָאװ ןעמ ןוא ןבילקעגסיוא טכעלש ױזַא טינרָאג טָאה יז זא ,טגָאז

 ןיילַא ייז ןטלָאװ ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןניוא יד רַאפ טשינ ייז טמוק סע ןעוו םורָאװ .ןעוועג

 ןטסעמ ייז ןעוו ,ןַאמ ַא רַאפ רעטכָאט רעייז ןשטנווװעג טשינ רימ ןופ ןרעסעב ןייק

 ןיא יז רעדייא ,ןנָאז טנעקעג טלָאװ יז ליוװ יו ןוא .?כייס םעד טימ שטנווװ רעייז
 ךיא זַא ,טנַאה ריא ןבעג ןופ טנעמָאמ םענעגנווװצעג ןוא ןטצעל םעד וצ ןעמוקענוצ

 -ענוצ טלָאװ ןוא ןעמוקעג טלָאװ ךיא ןוא ,ןבעגענקעװַא טנַאה ןַײמ ןיוש ריא בָאה

 ןיב ךיא ;ץרוק .לַאפ םעד ןיא ןנָאז וצ ןלַאפעגנַײא טלָאװ ריא סָאװ ץְלַא וצ טמיטש

 געיעג ןוא עיציבמַא ךַאס ַא ,לכייס קינייוו ,עביל קינייוװ זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג

 ,רעטרעוו ענענייא עריא ןסעגרַאפ לָאז יז וצרעד טכַארבעג ןבָאה טייקסיורגנ ךָאנ

 -ָאה עטסעפ ענַײמ ןטלַאהענפיוא ןוא טלַײװרַאפ ,טרַאנעג ייז טימ ךימ טָאה יז סָאװ

 | .ןרענַאב עכעלטנרָא ןוא ןעגנונעפ

 יד טנַאּפשעג ךיא בָאה םענַײמ ורמוא םעד טימ ןוא ןעיירשענ יד טָא טימ ,

 גרעב יד ןיא גנַאננַײרַא ןַא ףֵא ןמָארטעגנָא ךיא בָאה ןעניגַאב ןיא ןוא טכַאנ טשער

 ןיב ךיא זיב ,;עוו ַא ןָא ןוא געטש א ןָא ןטירעג ךיא ןיב דנַאנַאכָאנ געט יירד ןוא

 גרעב יד ןופ טַײז רעכלעוו ןיא טינ סייוו ךיא סָאװ ,סעקנָאל יייר ַא וצ ןעמוקעגוצ

 טרעטיפענ טרָאד ןבָאה סָאװ ,רעכעטסַאּפ יד ַאב טנערפענ בָאה ןוא ,ךיז ןעניפעג ייז

 ןבָאה ייז .גרעב יד ןיא טרִא עטסנכָארבעג סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,ןניצ ערעייז

 עייד רעד טימ רעהַא ןטַײר טזָאלענ ךימ בָאה ךיא ןוא טרָא םעד ףַא ןזיוועגנָא רימ

 ,רעטרע ענעכָארבעג יד ןיא ןַײרַא ןיב ךיא יו רָאנ .ןבעל ןַײמ וצ ןכַאמ וצ ףָאס ַא

 ךיא יוװ ,רעדָא ,רעטרעגנוהרַאפ ןוא רעטרעטַאמרַאפ ַא ,טיוט ןלַאפענ לזייא ןַײמ זיא

 טסַאל עכעלצונמוא ַאזַא ןפרַאװוצּפָארַא ךיז ןופ יידעק ,ןביולג וצ טגיונעג רעמ ןיב !

 ,רעייגסופ ַא ןייטש ךיא ןיב ןבילבעג .ןגָארטעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ןוא ןיב ךיא יוװ

 ןפלעה רימ לָאז סע רעוו טָאהעג טשינ בָאה ןוא רעקירעגנוה ַא ,רעטשעלַאכרַאפ ַא

 רעד ףַא טנײלעגקעװַא ךימ בָאה ךיא ,ןופרעד ןטכַארט טנעקענ טשינ עליפַא בָאה ןוא

 -עזענ ַא ךיא ןיב ןענַאטשעגפיױא ןוא ,גנַאל יו טשינ סייוו ךיא ןנילעג ןיב ןוא דרע

 ןֿבָאה עדַאװַא ייז סָאװ ,רעכעטסַאּפ עכעלטע ןפָארטענ ךיא בָאה רימ םורא .רעטקיט

 ןבָאה ייז ױזַא יו רימ ייז ןבָאה טלייצרעד סעמכַאמ ,טיונ רעד ןיא ןפלָאהענ רימ

 -ענ ןוא ןעיירעסוטש ײלרעלַא טרעדױלּפעגנָא בָאה ךיא ױזַא יו ןוא ןפָארטעג ךימ

 םַאב טשינ ןיב ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןופרעד ןוא ,ךאז רעד וצ טשינ טדער

 ןלופ םַאב ךיא ןיב לָאמ עלַא טינ זַא ,טליפרעד רימ ןיא בָאה ןיילַא ךיא .ןעניז

 ריש ַא ןָא יײנַאב ךיא זַא ,טכַאװשענּפָא ןוא טרעצענּפָא ױזַא ןיב ךיא רעדָא ?כייסו
 ,ןַײרַא טיײקטסוּפ רעד ןיא דַירש ןוא ןָאטנָא סָאד ךימ ּףַא סַײר ךיא זַא ,ןטײקשירַאנ
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 בָאה ןוא עניוס ןַײמ ןופ ןעמָאנ ןטבילעג םעד טסיזמוא ףור ןוא לזַאמ ןַײמ טליש

 טימ ןיינסיוא רָאנ יוװ גנַאלרַאפ רעדנַא ןייק ןוא קנַאדעג רעדנַא ןייק טלָאמעד טשינ

 ,ןכָארבעצ ןוא דימ ױזַא ךיא ןיב ,ךיז וצ רעדיוו םוק ךיא ןעוו ןוא .ןעיירשעג יד טָא

 .ןגעװַאב םיוק ךימ ןעק ךיא זַא

 טמענ סָאװ ,במעד א ןיא גנוליוהסיוא ןַא ץלַא יו רעמ ןזיא גנוניֹוװ ןַײמ

 ,גרעב יד ןשיוװצ םוא ןעייג סָאװ ,ןניצ ןוא יק ןופ רעכעטסַאּפ .ףונ ןצנַאג ןַײמ ןַײרַא

 ןגעו יד ףָא ןסע סָאד קעװַא רימ ןגנייל ןוא סענַאמכַאר רעייז טימ ףיוא ךימ ןטלַאה

 ןוא .ןענימעג סָאד ןוא ןייגַײברַאפ לע ךיא זַא ,ןענעכער ייז ּוװ ,ןזלעפ יד ףַא ןוא

 -ַאב עכעלריטַאנ ןַײמ ןליפ וצ רימ טיג ,ןעניז םַאב טשינ טלָאמעד ןיב ךיא עליפַא
 ןעמענ וצ גנַאלרַאפ םעד רימ ןיא טקעוװ ןוא ןזַײּפש ךימ זומ ךיא זַא ,שינעפרעד

 ,ןרָאלק ַא ךימ ןפערט ייז ןעוו ,לָאמשרעדנַא ןַא .טימרעד ןקיווק ךיז ןוא ןסע סָאד

 ךלַאװג טימ סיורא ייז ַאב סַײר ןוא געוװ ןפַא סױרַא םוק ךיא זַא ,רימ ייז ןלייצרעד

 רימ סע ןביג ייז שטָאכ ,ןרעטיפ ייז ּוװ טרָאד ןופ רימ ןעגנערב ייז סָאװ ןסע סָאד

 רעד זיב ,ןבעל ךעלקילנמוא טנלע ןַײמ ַײברַאפ טייג ױזַא טָא .ןגינענרַאפ טימ

 ןַײמ וצ ןכַאמ ףָאס ַא רעדָא ,ףָאס םוצ ןריפרעד סָאד ןוא ןענַאמרעד ךיז טעוװ ?מיה

 ןוא טַארַאפ ךיא ןוא טייקנייש סעדניצסול רעמ ןעקנעדענ טשינ לָאז ךיא ,ןרָאקיז

 אזא למיח רעד ךימ טעװ ןוא .ןָאטעג רימ טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד סָאװ טכערמוא סָאד

 ףרַאד ,טינ ביוא .נעװו ןרעסעב א וצ ןטכיר ןעקנַאדענ ענַײמ ךיא לעװ ,ןבעל ןזָאל

 טשינ ליפ ךיא םורָאוװ ,לעז ןַײמ ףַא ןבָאה סענַָאמכַאר לָאז רע ןטעב זיולב םיא ןעמ

 ךיא ּוװ ,טפַאשננע רעד ןופ ףונ םעד ןעיײרפַאב וצ ךעיוק ןייק ןוא טומ ןייק רימ ןיא

 ,ןפרָאװעגנַײרַא ןליוו םענענייא ןיימ טימ םיא בָאה

 -יא טנָאז ,קילנמוא ןַײמ ןופ עטכישעג ערעטיב יד זיא ,ןרַאה עניימ ,סָאד טָא,

 ןוא ,רימ ףַא ןעזענ טָאה ריא יװ ,רַאצ רעקינייװ טימ ןנָארט םיא ןעמ ןעק יצ רימ

 סָאד זַא ,ךַײא טנָאז ?כייס רעד סָאװ ןטָאר ןוא ןדיירוצרעביא ךימ דימ טשינ טרעוו

 -ןעוו ,עפיור רעד סָאװ ,ןעזנַײא םעד רימ טימ טָאה ןוא רימ רַאפ עפורט ַא ןַײז ןעק

 טשינ ליוו ךיא .ןעמענַײא טשינ םיא ?ליוװ עליוכ רעד ןוא טּפעצער ַא טבַײרשרַאֿפ רע

 ןעוו ןרעדנַא ןַא ןרעהעגנ וצ ןלעפעג זיא ריא ביוא ןוא ,ןעדניצסול ןָא טנוזעג ןַײז

 ןַײמ ןרעהעג וצ ןלעפעג רימ לָאז ָאט ,ענַײמ ןַײז טפרַאדַאב טָאה רעדָא ןעוועג זיא יז

 -דנַאטש טינ ריא טימ טָאה יז .קילנ םעד ןרעהענ טנעקעג בָאה ךיא ןעוו ,קילנמוא

 טײקנלַאפעג ןַײמ טימ ךיא לי ,טײקנלַאפעג ןַײמ ןקיביירַאפ טלָאװעג טייקיטפאה

 רימ זַא ,עקידנעמוק יד רַאפ ןַײז סע לָאז ?יּפשַײב ַא ןוא .ןפַאשרַאפ סונעג םעד ריִא

 ןטסיירט סָאד ,גונעגרעביא ןבָאה עכעלקילגמוא עֶלַא סָאװ סָאד טלעפענ זיולב טָאה

 .דַײל ןוא רַאצ רעמכָאנ סָאד טפַאשרַאפ רימ ןוא ,טייקיזָאלטסיירט רעייז טימ ךיז

 . .טינ ףָאס ןייק וצרעד ךָאנ טמוק טיוט םעד טימ זַא ,קנעד ךיא סעמכַאמ

 ןופ עטכישעג יד ןוא ןשָאלעניימ ןננַאל ןַײז טקידנערַאֿפ ָאינעדרַאק טָאה ָאד

 ןבילקעג ךיז טָאה ךעלַאג רעד ןעוו טלָאמעד טקנוּפ ןוא .קילנמוא ןַײז ןוא עביל ןַײז

 וצ ךיז טָאה סָאװ ,לָאק ַא ןסירעגרעביא םיא טָאה ,רעטרעוו-טסיירט רָאּפ ַא ןגָאז םיא

 טגָאזעג טעוװ סָאװ סָאד ןנירשעג קיטייוו סיורג טימ טָאה ןוא ןנָארטרעד ןרעיוא ענַײז

= 280 -- 



 יי טקירנערַאפ טָאה ָאד סעמכַאמ .עסַײמ רעד ןופ לייט רעטרעפ רעד ןיא ןרעוװ

 -עכ עטעמאה עדיס רעביירש-עטכישעג רענולק ןוא רעטנרעלענ רעד ?ייט עטירד

 | /  .ילעגענ

 לטיּפאק רעטסקיצנַאװצ ןוא טכַא

 טָאה סָאװ ,גנוריפַאּפ רעקיצרַאהביל ןוא רעַײנ רעד ןגעװ טלייצרעד סַאװ

 א

 .גרעב יד ןיא רערעש םעד ןוא ךעלַאג םעד טימ טריסַאּפ

 ףֵא ךיז טָאה סע ןעו ,טַײצ ענעי ןעוועג ןיא קידלזַאמ ןוא ךעלקילג טסרעסיװ

 ןופ טָאכיק ןָאד רעטיר רעטגעוורעד רָאג זיב רעד טזָאלעגסױרַא טלעוו רעד
 ףֵַא טסעמרַאפ ןװועשַאכ אזא טימ טָאה רע סָאװ םעד קנַאד ַא םורָאװ ,אשטנַאמ ַאל

 -עג ןריולרַאפ ןיוש םעד טלעוװו רעד ןעננערבוצקירוצ ןוא ןבעלוצטיוא ןעמונעג ךיז

 ןסינעג ,םוטרעטיר-רעדנַאװ םענופ ןדרֶא םענעברָאטשענּפָא טַאמיק ןוא םענעזעוו |

 ,טלַאהרעטנוא ןכעליירפ ןיא ױזַא ךיז טקיטיינ סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןיא ,טציא רימ

 -יימ עריא ךיוא טרעיינ ,עטכישעג רעקיטפַאהרָאװ ןַײז ןופ םַאט ןסיז םעד רָאנ טיג

 ןוא קַאמשעג רעקינייוו טשינ ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ןענַײז סָאװ ,ןדָאזיּפע ןוא סעס

 ןטלבירדעצ ריא רעטַײװ טיצ יז .עפוג עטכישעג יד יו קיטּפַאהרָאװ ןוא לופטסנוק

 -סיוא ךיז טָאה ךעלַאג רעד רָאנ יוװ ןַא טלייצרעד ןוא םידָאפ ןטיירדרַאפ ןוא ןעמורק

 וצ ךיז טָאה סָאװ ,לָאק ַא ןגָאלשענרעביא םיא טָאה ,ןָאינעדרַאק ןטסיירט ןבילקעג

 :ןגירשעג ױזַא קיטייוו טימ ןוא ,ןגָארטרעד ןרעיוא ענַײז

 לָאז סָאװ ,טרָא ןא ןענופעג בָאה ךיא זַא ,ןַײז ךעלנעמ סע לָאז !רענַײמ טָאג,

 ,בייל ןַײמ ןופ טסַאל רערעווש רעד רעווייק םענעטלַאהַאבסיױוא ןַא רַאפ ןעניד רימ

 -םיוא ןַײמ ביױא ,סע ןיא סָאד ,ָאי ?ןליוו םענעגייא ןַײמ ןגעק סע גָארט ךיא סָאװ

 -ַאכ יו ,ייוו ןוא .טשינ ךימ טרַאנ ,וצ רימ ןגָאז גרעב יד יוװ ,ָאד ןייֵלַא ענייא טלַאה

 -םיוא רענַאב ןַײמ ֹוצ ןַײז ןלעו ןזָארג עדליוו יד ןוא טנעוו עקיזלעפ יד ביל שירעוו

 ןשטנעמ םוש ןייק רַאפ טשינ ןוא ?מיה ןרַאפ .למיה ןרַָאפ קילנמוא ןַײמ אד ןנָאלקוצ

 לָאז ןעמ סָאװ ,שטנעמ ַאזַא דרע רעד ףַא זיא ָאטשינ םורָאװ ,ץרַאה ךעלשטנעמ ַא טימ

 רעדָא רַאצ םעניא טסיירט ַא ,לפייווצ םעניא עצייא ןַא ןטרַאװרהעד ןענעק םיא ןופ

 | -  | "!גָאלּפ רעד וצ לטימ ַא
 ןוא טרעהרעד ןבָאה ןעוועגנ םיא טימ ןענַײז סָאװ ערעדנַא עלַא ןוא ךעלַאג רעד

 סע זיא ױזַא ןוא ,ייז ךיז טָאה טכאדעג יו ױזַא ןוא ,דייר עקיזָאד יד ןעמונרַאפ

 -עגפיוא ךיז ייז ןבָאה ,טַײװ טשינ ץיגרע ןופ ןעמוק רעטרעוו יד זַא ,ןעוועג עקַאט

 -ַּפִא טשינ טירט קיצנָאװצ ןייק ןענַײז ייז ןוא .טדער סָאד רע ןָאט וצ קוק ַא ןביוה

 ַא םיובנכייא ןַא סנסופוצ ןציז ןעזרעד ייז ןבָאה זלעפ ַא רעטניה ןופ יוװ ,ןעגנַאגעג

 - -ּפָארַא םיִנָאּפ סָאד רע טָאה ןטלַאהעג סעמכַאמ סָאװ ,ןָאטעגנָא רעױּפ ַא יו רעכָאב

 / יז ןבָאה ,ןסָאלפענ טרָאד זיא סָאװ ,לכַײט םעניא סיפ יד ןשאוועג ךיז ןוא ןגיובעג
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 ,ליטש ױזַא םיא וצ ייז ןענַײז ןעגנַאנעגוצ ןוא .קירעהעג יו ןעז טנעקענ טשינ םיא
 -עג טשינ שרעדנַא סעּפע וצ זיא קילב ןייז םורָאװ ,טרעחרעד טשינ ייז טָאה רע זַא

 ,םַײװ ױזַא ייז ןענַײז ןעוועג סָאװ ,סיפ יד ןשַאװ וצ ךיז רָאנ יו טדנעוועג ןעוו

 ןופ ענעסקאווענסױרַא ,לָאטשירק רעפסַײוװו רעקיטש ןענַײז ייז ךיז טָאה טכַאדעג זַא

 .לכַײט םעניא רענייטש ערעדנַא יד ןשיווצ

 טכַארטעג ןוא םיפ יד ןופ טייקנייש יד ןוא טײקסַײװ יד ייז טָאה טפעלּפעג
 -ַאב סיפ עניױזַא ןענַײז דרע רעטרעקַאעצ רעביא ןטערט וצ טשינ זַא ,ךיז ייז ןבָאה

 ןטכַאד ךיז ןעק סע יװ ,ןסקָא יד ךָאנ ןוא רעקַא ןכָאנ ןייג וצ טשינ ךיוא ןוא ןפַאש

 יז טרעה ןעמ ןעזעג ןבָאה ייז זַא ןוא ,טגָארט שטנעמ רעד סָאװ ,םידָאנב יד ןופ

 ערעדנַא יד ןכייצ ַא ןבעגעג ,רעידפ ףַא ןעננאנעג זיא סָאװ ,ךעלאנ רעד טָאה ,טשינ

 -יטש רעטניה ךיז ןטלַאהַאבסיױא רעדָא םיא רעטניה ןלעטשקעוװא ךיז ןלָאז ייז ייווצ

 ןקוק ןעמונעג ןבָאה ןוא ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא .ןעוועג ןטרָאד ןענַײז סָאװ ,זלעפ רעק

 ןיא לטנַאמ םעניורב םעניילק ַא ןיא ןעוועג רע זיא ןָאטעגנָא .טוט רעכָאב רעד סָאװ

 ךיוא רע טָאה ןגָארטעג .ךוטנַאה ןסַײװ ַא םימ טלטרַאנרַאפ ףייטש ,סעלָאּפ ייווצ

 ,קעּפלָאק םעניורב ַא ּפָאק ןפַא ןוא טנַאװעג םעניורב ןופ סעקוועילַאכ ןוא סעקטַײמ

 -ענסיוא טָאה סָאװ ,סופ ןבלַאה זיב טרעשַאקרַאפ טַאהעג רע טָאה סעקוועילַאכ יד

 ןוא סיפ ענייש יד ןשַאו רע טָאה טקידנערַאפ .סַײװ רעטסַאבלַא יו שעמַאמ ןעז

 .טנקירטענּפָא ייז ,ןגיוצעגריפַא קעּפלָאק ןרעטנוא ןופ טָאה רע סָאװ ,ךוט ַא טימ

 ןביוהעגפיוא ּפָאק םעד רע טָאה ,ןעמענקעוַא טלָאװעג ךוט םעד טָאה רע סייעב ןוא

 וצ טָאה סָאװ טייקנייש ַא ,טקוקעג םיא ףַא ןבָאה סָאװ יד ,ייז ןבָאה ןעזרעד ןוא

 ךעלַאג םוצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה ָאינעדרַאק זַא ,טייקנייש אזא ,טינ ןכַײלג ןייק ךיז

 ;רעױא ןיא טמיורעננייא םיא ?יטש ןוא

 ,ןועוו ךעלשטנעמ ןייק טשינרָאג סע זיא ,עדניצסול טשינ זיא סָאד יו ױזַא ---

 ,סכעלטענ ַא רָאנ

 "עג לסיירט ַא ּפָאק ןטימ טָאה ,ןעמונעגּפָארַא קעּפלָאק םעד טָאה רעכָאב רעד
 ייז טָאה ןיילַא ןוז יד זַא ,רָאה ּפָאק ַא ךיז טָאה ןטָאשעצ ןוא ןטַײז עדייב ףַא ןָאט

 .ןַײז ענַאקעמ טגעמעג

 זיא ,רעױּפ ַא יו סיוא טעז סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,טנעקרעד ייז ןבָאה ןופרעד

 ןבָאה עדייב ייז סָאװ עטסנעש יד וצרעד ןוא ,יורפ עלעדייא ןַא ןוא ,יורפ ַא רָאג

 .טסעװענ טשינ טלָאװ רע ןעוו ,ָאינעדרַאק עליפַא ןוא ,ןעזענ ןעוו ןניוא ערעייז טימ

 סעדניצסול רָאנ זַא ,טגָאזעג ױזַא עקַאט רע טָאה רעטעּפש ןוא .ןעדניצסול טנעקענ

 .רעריא טימ ןטסעמרַאפ טנעקענ ךיז טלָאװ טייקנייש

 -ניא יז רָאנ ,טקעדענוצ עציילּפ יד רָאנ טינ ריא ןבָאה רָאה עדנַאלב עגנַאל יד

 טלָאװ ,סיפ יד טינ ןעוו זַא ,ױזַא ךיז רעטנוא ןטלַאהַאבסױא םורַא ןוא םורַא ןצנַאג

 ייז ןענַײז טכידעג ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ןעזענסױרַא טשינרָאנ ייז רעטנוא ןופ ןעמ

 םעניא סיפ יד ביוא סָאװ ,טנעה רַאּפ ַא םַאק ַא רַאפ ַײברעד ייז טָאה טנידעג .ןעוועג

 -עג רעקיטש ןעזעגסיוא רָאה יד ןיא ייז ןבָאה ,לָאטשירק ןעזעגסיוא ןבָאה רעסַאװ

 ,ַײרד יד ןופ גנורעדנּוװַאב יד טכַאמעג רעסערג ךָאנ טָאה סָאד סָאװ ,יינש רעטסערֿפ
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 רעוו ןסיוו וצ רענַאב רעייז טכַאמענ רעקרַאטש טָאה ןוא טקוקעג ריא ףא ןבָאה סָאװ

 : | | | | .זיא יז

 - ,רעק .ןטשרע םעד ַאב ןוא .ןזַײוװ וצ ריא רַאפ ךיז ןסָאלשַאב םורעד ןבָאה ייז

 -ענפיוא ּפָאק םעד ךיומ ענייש יד טָאה ,ןלעטשוצפיוא ךיז טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ

 .טָאה ןוא ןניוא יד רעביא ןופ טרַאשעגקעװַא רָאה יד טנעה עדייב טימ טָאה ,ןביוה

 יז טָאה יז רָאנ יז ןוא .טפַאשרַאפ שיורענ םעד ןבָאה סָאװ יד ףַא ןָאטעג קוק ַא

 רָאה יד ,ןָאטעגנָא טשינ טזָאלעגרעביא ךיש יד ,טלעטשענפיוא ךיז יז טָאה ,ןעזרעד

 ןיא סָאװ ,שעוו טימ קיטנעק ,לטניב סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא לענש רָאנ ,ןעמונרַאפ טשינ

 .עטלמוטעצ א ןוא ענעקָארשרעד ַא ,ןפױלטנַא טלָאװעג טָאה ןוא ,ןגילעג ריא ןבעל
 -רַאפ טשינ סיפ עלעדייא עריא ןבָאה ,טכַאמענ טשינ טירט סקעז ןייק רעבָא טָאה יז

 | - ,ןלַאפעגמוא זיא יז ןוא רענייטש עקיציּפש יד ןטיפ
 רעד ןוא ,ריא וצ ןייגוצ טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעזרעד סָאד ןבָאה ַײרד יד זַא

 ;טגָאזעג ריא וצ טָאה ,רעטשרע רעד ןעגנַאנעג זיא סָאװ ,ךעלַאג
 ,אד ןעייטש רימ סָאװ עלַא רימ םורָאװ ,טנַײז ריא רעוו ,עטנרַאה ,טייטש ---

 שירַאנ יױזַא ןפױלטנַא סָאװ בילוצ טשינ טָאה ריא .ןעניד וצ ךַײא ןסיוא זיולב ןענַײז

 .ןזָאלרעד סָאד ןענעק רימ טשינ ןוא ןגָארטרַאּפ סָאד ןענעק סיפ ערעַײא טשינ םורָאװ

 -וצ .טרעפטנעעג טשינרָאג ףיורעד יז טָאה ,עטלמוטעצ ַא ןוא ענעקַארשרעד ַא = |
 ןוא ןעמונעגנָא טנַאה רעד רַאפ יז טָאה ךעלַאנ רעד ןֹוא ריא וצ ייז ןענַײז ןעגנַאגעג

 :טגָאזעג ריא רעטַײוז

 רָאלק :רָאה ערעַײא ןזַײװַאב ,טנקייל ,עטנרַאה ,גנודיילק רעַײא סָאװ סָאד ---

 טייקנייש רעַײא ןבָאה סָאװ ,סעביס יד ןַײז ןזומ קיטכיוומוא טשינ זַא ,ןופרעד זיא

 -רַאפ ַאזַא ןיא טכַארבעג ךַײא ןוא עשָאבלַאה רעקידריוו טשינ ַאזַא ןיא טדיילקרַאפ

 -עק טשינ ביוא ,ןפערטוצנָא ךַײא ךַאז-לזַאמ ַא סע זיא ןעוועג ּוװ ,טרָא םענעפרָאװ

 ,ןבענ וצ טָאד ַא ךַײא סנטסקינייוו זיא ,ןעננערב וצ גנולייה ַא ןדייל ערעַײא ייד

 ןכיירג ןעק סָאװ ,גָאלּפ עקידנרעטַאמ ַאזַא ָאטשינ זיא ,טבעל ןעמ ןַאמזלָאק םורָאוװ

 ןסיוא ןיא סָאװ ,עצייא ןַא ןרעהסיוא סנטסקינייוו ןלעוו טשינ לָאז יז זַא ,טַײװ ױזַא

 ךיז טלָאװ ךַײא סָאו רעדָא ,רַאה רעדָא עטנרַאה ןַײמ ,ױזַא .ןקידנדייל םעד סטונ

 ןוא טפַאשרַאפ ךַײא טָאה קילבנֶא רעזדנוא סָאװ ,קערש יד קעװַא טפרַאװ ,ןַײז ןלעוו

 -עַּלַא זדנוא ןיא טעװ ריא ןוא ?ריונ ןטכעלש רעדָא ןטונ רעַײא ןופ זדנוא טלייצרעד

 ערעַײא ןגָארט ןפלעה ךַײא לָאז סע רעוװו ןעניפעג זדנוא ןופ ןכעלטיא ןיא רעדָא ןעמ

 יי | | ,ןדייל

 יו ןענַאטשעגנ דיומ עטדיײלקרַאפ יד זיא ,טנַאזענ סָאד טָאה ךעלַאנ רעד סייעב

 טדערענסױרַא טשינ טרָאוװ ַא ןוא טקוקענ ןעמעלַא ייז ףַא טָאה יז .עטפעשיקרַאפ ַא

 טזיײװַאב ןעמ ןעוו רעכָאב רעשיפרָאד ַא יו עקַאט ,טרירעג טשינ ּפיל ַא טימ ןוא

 רעד ןעוו רָאנ .ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עשילרעטסיוא םיצולּפ םיא

 ץלֲא עטליצעג ,רעטרעוו ןימ םעד טימ ריא וצ ןדייר ןעמונעג רעדיוו טָאה ךעלַאג
 -עג ןוא ןגַײװש ריא ןכַארבענ ץפיז ןפיט ַא טימ יז טָאה ,טַײז רענעגייא רעד ןיא

 :טנָאז



 ןוא ןטלַאהַאבוצסױא ךימ ןפלָאהעג טשינ טָאה גרעב יד ןופ טנלע רעד ביוא ---

 גנוצ ןַײמ טזָאלרעד טשינ טָאה רָאה עטמעקרַאפ טשינ ענַײמ ןופ לַאפרעדנַאנופ רעד

 ,סעמע םעד ןטלאהַאבסױא רעקידרעטַײװ ןַײמ ןַײז טסיזמוא טעװ ,ןגיל ןגָאז וצ

 -םעה רַאפ ןעוועג רעכינ סָאד טלָאװ ,ןביולג עליפַא רימ טלָאװ ןעמ ביוא סעמכַאמ

 ,רָאפ ױזַא רימ סָאד לעטש ךיא סעמכַאמ ןוא ,שרעדנַא סעּפע רַאפ רעדייא טייקכעל

 וועייכעמ ךימ זיא סָאװ ,טייקטיירנ-ףליה רעַײא רַאפ ,ןרַאה ענַײמ ,ךַײא ךיא קנַאד

 ךיא סָאװ עטכישעג יד זַא ,עריומ בָאה ךיא שטָאכ ,עשָאקַאב רעַײא ןעמוקוצכָאנ

 -רַאפ דיילטימ םעד טימ םענייניא ךַײא טעװ ,קילנמוא ןַײמ ןנעוו ןלייצרעד ךַײא ליוו

 טשינ ךיוא ןוא ןבָאה טשינ עפורט ןייק םעד וצ טעוװ ריא סעמכַאמ ,דַײל ךיוא ןפַאש

 .ןכַאמ וצ רעכעלנערטרעד סָאד טסיירט ןייק

 .קעפָאס ןייק ןבַײלב טשינ לָאז סעװָאשכַאמ ערעַײא ןיא יידעק ,ךָאד ,רעבָא,
 ןוא יורפ יד רימ ןיא טנעקרעד ןיוש טָאה ריא יו םעדכַאנ ,טייקידנעטשנָא ןַײמ ןגעוו

 עכעלטיא ןוא םענייניא ץלַא סָאװ ,םישובלַאמ יד ןיא ןיילַא ענייא ?דיימ א טעז ריא

 -רעד ןזומ ךַײא ךיא לעוװ ,ןעמָאנ ןטוג סנדעי ןפרַאו דרע רעד וצ ןעק ,ךיז רַאפ ךַאז

 .ןענעק סָאד לָאז ךיא ןעוו ,ןגיײװשרַאפ ןלעוו טלָאװ ךיא סָאװ סָאד ןלייצ

 קיסילפ ױזַא ,לעטשּפָא ןַא ןָא יורפ ענייש רָאנ זיב יד ץלַא סָאד טָאה טגָאזעג

 יי טפַאשנולק ריא טרעדנוװַאב ייז ןבָאה רעקינייוװ טינ זַא ,לָאק ןביל ַאזַא טימ ןוא

 | .טייקנייש ריא

 ןטעבעג ןוא טייקטיירנ-ףליה ןטָאבעג רעדיוו ריא ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא

 -סעינצ טָאה יז .ןטעב טזָאלעג טשינ רעמ ךיז יז טָאה ,טגָאזעגוצ טָאה יז יוװ ןלייצרעד

 א ףֵא טצעזענקעווַא ךיז ךָאנרעד ןוא ןעמונרַאפ רָאה יד ןוא ןָאטעגנָא ךיש יד קיד

 םסָאװ ,ןרערט יד ןטלַאהוצנַײא ךיז יז טָאה טימַאב .ריא םורַא יירד עֶלַא ןוא ןייטש

 ןעמונענ יז טָאה לָאק ןקִיור ןוא ןרעטיול ַא טימ ןוא ןעמוקענ ןניוא יד ןיא ריא ןענַײז

  ;ןרעטרעװ יד טיס עטכישעג סנבעל ריא ןלייצרעד

 טגָארט ןעמָאנ ןַײז סָאוו ,וועשִיי א ןַארַאפ זיא עיזולַאדנַא רעזדנוא ןיא ---

 טפור ןעמ סָאװ יד ןופ םענייא רַאפ םיא טכַאמ סָאד סָאװ ,סעקוד ַא ?טיט ַא רַאפ

+= 

 .ןַײז ןופ שעריוי רעד ,רערעטלע רעד :ןיז ייווצ טָאה רע ןוא .ןדנארג עשינַאּפש ייז

 ךיא סייוו ,רערעגנוי רעד ןוא ,סעדימ עטוג ענַײז ןופ ךיוא ,קיטנעק ,ןוא טַאטש
 םיסַײמ עשירעטערַאפ סָאדילעװ ןופ טינ בוא ,שעריוי ַא זיא רע סָאװ ןופ טשינ
 .ןעיײרערַאנעג סנַאלַאלַאג ןופ ןוא

 רָאנ ,םַאטש םענעדײשַאב ןופ ,טכענקדנַאל ןרעטלע ענַײמ ןענַײז רַאה םעד ַאב,
 טימ יװ ןעקנַאשַאב ךַײר ױזַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא ןטכָאװ ייז ןעוו זַא יוזַא ,ךַײר
 טשינ טלָאװ ךיא ןוא ןשטניוו וצ ךיז סָאװ טַאהענ טשינ רעמ ייז ןטלָאװ ,ןנעמרַאפ
 ,ןלַאפעגנַײרַא םיא ןיא ןיב ךיא סָאװ ;קילנמוא םעד ןיא ןלַאפוצנַײרַא טָאהעג עריומ

 -עג טשינ ןענַײז ייז סָאװ ןופרעד ךיז טמענ ,ןַײז ןעק ,לזַאמ רעטיב ןַײמ סעמכַאמ
 פא ןנַאלקַאב וצ ךיז קירעדינ ױזַא טשינ ןענַײז ייז זַא ,זיא סעמע רעד .טעדליב

 זַא ,בָאה ךיא סָאװ ,ננונַא יד רימ ַאב ןעמענוצקעוא ךיוה ױזַא טינ ןוא דנַאטש רעייז

 עטעשָאּפ ,םירעיוּפ ןענַײז ייז ,ץרוק .קילנמוא ןַײמ ךיז טמענ טייקנדיישַאב רעייז ןופ



 טנָאז יוװ ,ןוא ,עסַאר רעקידנעמָאנליװו טשינ ַא סעּפע ןופ שימוצ םוש ןָא ,ןשטנעמ

 -יפ עלעדייא ןוא טײקכַײר רעייז זַא ,ךַײר ױזַא רָאנ ,ןטסירק עקימַאטש ,סע ןעמ
 שטָאכ ,ןרילָאװַאק ןופ עליפַא ןוא עקילעדַא ןופ ןעמָאנ א זייווכעלסיב ייז טפַאש גנור

 ,טסיורגעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ טימ ,טייקלדייא ןוא טייקכַײר רעצנַאג רעייז טימ

 ץוכַא עטשעריוי רעדָא שעריוי ןייק רעמ יו ױזַא ןוא .רעטכָאט ַא רַאפ ךימ ייז ןבָאה

 ןיב ,טאהעג ביל קרַאטש ךימ ןבָאה ייז יוװ ױזַא ןוא טאהעג טשינ ייז ןבָאה ,רימ

 -ענ לָאמַא ןבָאה ןרעטלע סָאװ ,רעטכעט עטעשטשעיּפענ טסרעמ יד ןופ ןעוועג ךיא

 ,טלגיּפשעג ךיז ייז ןבָאה םיא ןיא סָאװ ,לגיּפש רעד ךיא ןיב ןעוועג .טעשטשעיּפ
 ןטסָאמעג ןוא ,ןניוצרעד ןבָאה ייז סָאװ ןזעוו רעד ,רעטלע רעייז ןופ רַאּפשנָא רעד

 -ענ ןענַײז ןרענַאב ערעייז טוג יװ ןוא ,ךיוה ?מיה םעד טימ ןרענַאב ערעייז ייז ןבָאה

 .ןטָארעג טשינ רָאה ַא ןרענַאב ענַימ רימ ןענַײז ,ןעוו

 ןיב ױזַא ,רעטימענ ערעייז ןופ עטנרַאה יד ןעוועג ןיב ךיא יו טקנוּפ ןוא,

 -ּפִא ןוא ןעמונענוצ ןעמ טָאה רימ בילוצ .ןנעמרַאפ רעייז ןופ ןעוועג ךיוא סע ךיא

 טײטַאב ןוא ןבשעכ רעד ןעגנאנעגכרוד זיא טנַאה ןַײמ ךרוד ,טפאשרעניד יד טנָאזעג

 -לעקדןַײװ ,רעסערּפ-לייא יד ןופ ,ןטינשענ ןוא טייזרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ץְלַא ןופ

 יי רעױוּפ רעכַײר ַאזַא סָאװ ץלַא ןופ ,ץרוק .ןקָאטשניב ןוא רעדניר ןוא יפ ,סרעט

 יד ןעוועג ןיב ןוא ןבשעכ םעד ןטלַאהעג ךיא בָאה ,טָאה ןוא ןבָאה ןעק רעטָאפ ןַײמ

 אזַא טימ ןוא טייז ןיימ ןופ טייקנבעגרעביא ַאזַא טימ ,עטסָאבעלַאב יד ןוא עקרעריפ

 .ןצַאשוצּפָא טינ סעמעעב זיא'ס זַא ,טַײז רעייז ןופ טייקנדירפוצ

 בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ ,ןבילברַאפ גָאט םענופ ןיא רימ סָאװ ,טַײצ עיירפ יד,

 ןוא רעעזפיוא ,רעכעטסַאּפ-רעביױא יד רַאפ טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ןבענעגסױרַא

 -דיימ ראפ ןענייז סָאװ ,ןטעברַא יד ףַא ןָאטרַאפ ךיא בָאה ,רעטעברַא-דלעפ ערעדנא

 סָאד לָאמטפָא ןוא ,ןטפעה ןוא ןעיינ יו רענייטש ַא ,קיטיינ יוװ קיסַאּפ יֹוזַא ךעל

 יד ןליײװרַאֿפ וצ יידעק ,טניילענקעווא טעברַא ןַא לָאמַא בָאה ךיא זַא ןוא .לדניּפש

 ,עפראה רעד ףַא טליּפשעג רעדָא ךוב קיטכרָאפסטַָאנ ַא טנעיילעג ךיא בָאה עמַאשענ

 רעטימעג עוָאלטומ יד טקיטומ קיזומ זַא ,ןזיװַאב רימ טָאה סיטסארּפ יד טעמכאמ

 ,ןגָארט וצ ןגרָאז עקיטסַײג יד גנירג טכַאמ ןוא

 ?ייצרעד ךיא ןוא ,זיוה ןיא ןרעטלע עניימ ַאב טריפעג ךיא בָאה ןבעל ַאזַא טָא,

 טשינ ךיוא ןוא ךַײא רַאפ ןעמירַאב וצ ךיז יידעק טשינ םיטָארּפ עלַא טימ ךַײא סע

 ,דנַאטש ןטוג םענעי ןופ ,ןלַאפעגנַײרַא ןיב ךיא קידלושמוא יו ןעז טלָאז ריא יידעק

 .טציא ךימ ןיפעג ךיא וו ,דנַאטש ןכעלקילנמוא םעד ןיא ,טרעהעג טָאה ריא יו

 ,ןסָאלשעגּפָא ױזַא ןוא טקיטפעשַאב ױזַא ןסָאלפענ זיא ,טעז ריא יוװ ,ןבעל ןַימ ,

 רעסיוא ןוא ,ןריטסַאנָאמ יד ןיא ןבעל םעד טימ רָאנ ןכַײלגרַאפ סע ןעק ןעמ  זַא

 געלפ עליפַא רעטסיולק ןיא .ןעזענ טשינ רענייק ךימ טָאה טפַאשרעניד-זיוה רעד

 ױזַא ןוא ,ןטסניד ענַײמ ןוא רעטומ ןַײמ ןופ טיײילגַאב ױזַא ןוא ירפ ױזַא ןייג ךיא

 ס פ עניימ סָאװ ,דרע יד ןעזעגנ םיוק ןבָאה ןניוא ענַײמ זַא ,טקעדרַאפ ןוא טיהחרַאפ

 --טאּפעטסוּפ םעד ןופ ,רעקיטכיר .,ןטבילרַאפ םעד ןופ ןניוא יד רָאנ .ןטָארטעג ןבָאה

 -ַאב יד ןיא ןעמונעגנַײרַא ךימ ןבָאה ייז ןוא ,סקול םעד ַאב יוװ רעפרַאש ןענַײז ,קינ
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 ךיא סָאװ ,סעקוד םעד ןופ ןוז ןרעננַיי םעד טפור ןעמ יו ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןופ ןרעג

 ,םיא ןנעוו טלייצרעד רעירפ בָאה

 ןָאינעדרַאק ַאב ךיז ןבָאה ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןעמָאנ םעד טנָאמרעד יז טָאה םיוק

 רעד זַא ,ןגער ךיז ןוא ןציווש רע טָאה ןעמונעג ןוא ןטיבעג ןרילָאק יד םינָאּפ ןיא

 -שעמ סָאד ןָא טשינ םיא טמוק יצ ןעמוקַאב עריומ ןבָאה רערעש םעד טימ ךעלַאנ

 -רַאק רָאנ .ןעוו טינ ןעוו םיא טלַאפַאב סָאד זַא ,ןנָאז טרעהעגנ ןבָאה ייז סָאװ ,סעַאג

 ןעמונעגּפָארַא טשינ גיוא ןייק טָאה ןוא ןגיוושעג ןוא טציוושענ זיולב טָאה ָאינעד

 -רַאק טקרעמעג טשינ טָאה יז רָאנ .זיא יז רעוו טרעלקעג ץְלַא ןוא עטרעיוּפ רעד ןופ

 | :טלייצרעד רעטַײװ טָאה ןוא גנוגער סָאינעד

 -עג רעטעּפש טָאה רע קילדעוו) ןעזרעד ךימ ןבָאה ןניוא ענַײז רָאנ יו ןוא ---

 .ןסיוו וצ ןבעגעג עקַאט סע ןבָאה ייז ןוא ,רימ ןיא טבילרַאפ ךיז רע טָאה ,(טגָאז

 סָאװ ןלייצרעד טשינ ךיא לעװ ,עטכישעג יד ןקידנערַאפ וצ רעלענש יידעק רָאנ

 | .רענַאב ןַײז ןנָאװצסױרַא רימ יידעק ןָאטעג טשינ ץֵלַא טָאה רע

 רע טָאה טלייטעג ,בוטש ןיא רימ ַאב ןשטנעמ עלַא רע טָאה טפיוקענרעטנוא,

 ןעוועג ןענַײז סַאג ןַײמ ףֵא געט יד .םיוויורק ענַײמ טנָאזענוצ סעוויוט ןוא סענָאטַאמ

 טשינ םענייק רעמזעלק יד ןבָאה טכענ יד ךרוד ןוא וװעטנָאי ןוא דיירפ עקידרעדייסעק

 ,םורַא יו טשינ סייוו ךיא ,םיא ןופ ןעמוקעגנָא רימ וצ ןענַײז ווירב .ןפָאלש טזָאלעג

 א ןוא גָאזוצ א סָא ןַא סָאװ ,רעצכעגָאזוצ ןוא דייר עטבילרַאפ טימ ?ופ ,ריש ַא ןָא

 ,טרעקרַאפ רָאנ ,טכַאמעג ךייוו טשינ ,ןגעווטסעדנופ ,ךימ טָאה ץלַא סָאד .עוווש

 ףֵא עניוס ַא רענַײמ ןזעוועג טלָאװ רע יו ,רעטרַאה ץלַא רעטַײװ סָאװ טכַאמעג ךימ

 ,םיא ןגעק ןעוועג טלָאװ ,ןעניוועג ֹוצ ךימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יו ןוא טוט
 ןוא ןטייקכעלפעה סָאדנַאנרעפ ןָאד ןעוועג רעדיוורעד זיא רימ סעמכַאמ טשינ ןוא

 ױזַא רעוו ךיא סָאװ ,ןָאטעג עָאנַאה ענושעמ טָאה רימ םורָאװ ,רימ אב ךיז ןטעב ןַײז

 יד ןיא רעטרעוו-ביול ענַײז ןוא רילַאװַאק םענעעזעגנָא ַאזַא ןופ טצעשענ ןוא טבילענ

 ,ןעיורפ רימ ,ןַײז טשינ ןלָאז רימ סעימ יו םורָאװ :טקיטסעלַאב טשינ ךימ ןבָאה ווירב

 רימ זַא ,זדנוא טגָאז ןעמ ןעוו ,רימ ךיז טכַאד ,ןרעה וצ ביל קידנעטש זדנוא זיא
 רעד ןוא סעינצ ןַײמ טרעוװעג רימ ןיא ךיז טָאה ,ןעמעלַא םעד ץָארט .ןייש ןענַײז

 ןָאד סָאװ טפּוװעג טוג וצ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ענַײמ ןופ רעסומ רעקידנעטש

 ,ןסיוו סָאד ןלָאז עלַא זַא ,טרעמיקעג טינ ןיוש טָאה םיא סעמכַאמ ,טכוז ָאדנַאנרעפ

 טייקנייפ ןוא טייקכעלטיז ןַײמ א רָאנ זַא ,ןנָאז רימ ןגעלפ ןרעטלע ענַײמ ,

 םעד ןעקנעדעג לָאז ךיא ןוא ןעמָאנ ןטונ רעייז ןוא דעװַאק רעייז ייז ןעיורטרַאפ

 ,ןעזמורַא רעטעּפש ךימ לעװ ךיא םורָאװ ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ןוא רימ ןשיווצ קעליכ

 ןַײז רָאנ עװױט ןַײמ טשינ ןסיוא רע זיא (שרעדנַא סעּפע טגָאז רע שטָאכ) זַא

 ענַײז ןופ ןזָאלּפָא ךיז לָאז רע געווסיוא ןַא סעּפע ןעניפעג לעװ ךיא ביוא ןוא ,טסונ

 .ףךיא ןעמעוו טימ ןכַאמ ענעסַאכ ךָאנרעד ךימ ייז ןלעװ ,סעיזנעטערּפ עטכערענמוא/
 ןופ םורָאװ ,םורַא ןופ ןוא וװעשִיי רעזדנוא ןיא םירוכָאב עטסנעעזעגנָא יד ןופ ,ליוו

 - .ןטרַאוװרעד וצ ץלַא זיא ןעמָאנ ןטוג ןַײמ ןופ ןוא ןגעמרַאפ סיורנ רעייז

 ןבָאה ,ןגָאז רימ ןנעלפ ייז סָאװ סעמע םעד טימ ןֹוא סעכָאטּפַאה ערעייז טימ,
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 ןייק לָאמנייק ןָאדנַאנרעפ ןָאד בָאה ךיא ןוא טייקיטפַאהדנַאטש ןַײמ טקרַאטשענ ייֵז

 טשינ עליפא ,גנונעפָאה ַא ןבעג ןענעק םיא לָאז סָאװ ןרעפטנע טלָאװעג טשינ טרָאװ
 | .ןביירגרעד וצ רענַאב ןַײז ,עטַײװ ןייקס

 ,טָאה ,גָאזּפָא ןַא רַאפ ןעמענָא טזומעג טָאה רע סָאװ ,טייקנטלאהענקירוצ ןיימ,

 םענעפָא ןַײז ןפורנָא ךיא ?יוו יױזַא סָאװ) עװַײט ןַײז טרעקַאלפעצ רעמ ךָאנ ,קיטנעק

 ךיא ןוא ,טסּוװעג טשינ רעטציא ץלַא סָאד ריא טלָאװ ,טינ זַא םורָאװ ,(רעגַאב

 ןָאד טָאה ףָאס םוצ .ןלייצרעד וצ ךַײא סָאד טַאהעג טשינ טייהנגעלעג יד טלָאװ

 לָאז רע יידעק ,ךעדיש ַא רימ רַאפ ןכוז ןרעטלע ענַײמ זַא ,טסּוװרעד ךיז ָאדנַאנרעפ
 -מָאש רעמ ןבָאה ,סנטסקינייוו ,לָאז ךיא רעדָא ןבָאה וצ ךימ גנונעפָאה יד ןבעגפיוא

 רע וצרעד טכַארבעג טָאה ,דַאְשכ רעד רעדָא עידעי יד טָא ןוא .ןטיח וצ ךימ םיר
 םייעב ,טכַאנַאב א ןיא סע ןיא ןעוועג :ןרעה דלַאב טעװ ריא סָאװ סָאד ןָאט לָאז

 ןריט יד ,?דיימטסניד א רעניימ טימ ןיילַא ענייא רעדייכ ןיא רימ ַאב ןעוועגנ ןיב ךיא

 -ַאס ןיא ןַײז דלושמוא ןַײמ ןעזרַאפ ַא סעּפע בילוצ טעוװ רעמָאט ,ןסָאלשענוצ טוג

 סעינצ רעצנַאג ןַײמ טימ רָאנ ,ןעשענ זיא סָאד ױזַא יו טשינ סייוו ךיא ןוא ,ענָאק

 ךיא בָאה ,טייקטרעדנוזענּפָא ןוא ט"ייקליטש ,ןַײז ןיילַא ןיַימ טימ טייקטיחעג ןוא

 רעטצניפ זיא רימ זַא ,טשימעצ ױזַא ךימ טָאה סָאד .רימ רַאפ ןייטש ןעזרעד םיא

 טשינ םורַא ױזַא בָאה ךיא .ןעמונענּפָא רימ טָאה גנוצ יד ןוא ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג

 סעמבַאמ ,ןעײרש ןזָאלעג טשינ ,ךיא ביולג ,ךיוא ךימ טלָאװ רע ןוא ןעירש טנעקעג

 -עצ ןופ) סמערָא ענַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא ךימ ןוא רימ וצ ןעמוקענוצ רע זיא דלַאב

 וצ ךימ ןעוועג ךעיוקעב טשינ ךיא ןיב ,טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ,טייקטלמוט

 ןעק יצ טשינ סייוו ךיא זַא ,רעטרעוו עניוזַא ןנָאז ןעמונענ רימ טָאה רע ןוא (ןרעוו

 לָאז רע ןניל ַא ןלעטשפיוא רָאנ ןעמ ןעק יצ ,ףיורעד ןַײז קיעפ רעקעש רעד רָאנ -

 ,סעמע ןַא יוװ ןעזסיוא

 ןצפיז ןוא דייר ענַיײז ןקיטסעּפַאב ןלָאז ןרערט זַא רעטערַאפ רעד טָאה טכַאמענ,

 טווורּפענ טשינ ,עקינַײמ יד ןשיווצ ןיילַא ענייא ,רימ וצ ייוו ,ךיא .סענָאװַאק ענַײז

 ןטייקשלאפ ענַײז עֶלַא ןוא רימ טנָאז רע סָאװ ןביולג ןעמונענ בָאה ,ןכַאז ענױזַא וצ

 ַאב טקעוװעג טשינ ןצפיז ןוא ןרערט ענַײז ןבָאה ,קילג םוצ ,סעמע ןַא רַאפ ןעמענָא

 ךיא בָאה ,רעבירַא רימ זיא קערש רעטשרע רעד רָאנ יוװ ןוא ,סענָאמכַאר ןייק רימ

 -עק וצ טנכערעג בָאה ךיא יו רעקיור ךָאנ ,ןוא ור .ענערױלרַאפ ןַײמ ןעמוקַאב קירוצ

 :טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ןַײז ןענ

 -ענ ,סמערָא יד ןיא ריד אכ טָאטשנא ,רַאה ןַײמ ,טציא יו טלָאװ ךיא ןעוו

 ךיא טלָאװ םיא ןופ ךיז ןעַײרּפַאב ןיימ ןוא ,בייל ןדליוו ַא ןופ סעּפַאל יד ןיא ןזעוו

 ,דנַאטשנָא ןיימ ןרירַאב ןלָאז סָאװ ,ןכַאז ןָאט רעדָא ןנָאז טימ ןרעכיזרַאפ ןענעק

 סָאװ סָאד ןַײז ןרעהפיוא יו טוג ױזַא ,ןנָאז רעדָא ןָאט טנעקעג סָאד ןעמ טלָאװ

 ,סמערָא ענַײד ןופ םעלק םעניא ףונ ןַײמ טסטלַאה וד יװ טוג ױזַא .ןעווענ זיא ןעמ

 שרעדנַא ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןרענַאב עטונ ענַײמ טימ ןדנובענ לעז ןַײמ ךיא טלַאה ױזַא

 .ןכיירגרעד ייז דלַאװג טימ ןווורּפ טסעוו וד ביוא ןעז סע טסעוװ וד יוװ ,ענַײד יו

 טָאה סעכִיי רעקילעדַא ןַײד ןוא ,ןפַאלקש ןַײד טינ רעבָא טכענקדנַאל ןַײד ןיב ךיא
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 -גנירג ױזַא ןוא דנַאטשנָא ןַײמ ןביױרַאב וצ טכַאמ יד ןבָאה טשינ רָאט ןוא טשינ

 ךימ טלַאה ,עטרעױּפ יד ןוא עשיפרָאד יד ,ךיא סעמכַאמ ,דנַאטש ןעמירָא ןַײמ ןצעש

 םוש ןייק ןענעק רימ ףֵא .רילַאװַאק ןוא רַאה רעד וד יוװ קידריוו יױזַא טקנוּפ רַאפ

 ענַײד ךיוא ןוא טײקכַײר ןַײד טשינ טרעוו םוש ןייק ,סעכיוק ענַײד ןבָאה טשינ עלועּפ

 טשינ ץרַאה סָאד רימ ןרערט ןוא ןצפיז ענַײד ןוא ןרַאנ טשינ ךימ ןענעק רעטרעוו

 ןרעטלע ענַײמ סָאװ ,ןשטנעמ םעד ַאב ןעזענ םעד ןופ סעּפע ךיא טלָאװ .ןכַאמ ךייוו

 ןוא םענַײמ וצ רעגַאב ןַײז טסַאּפענוצ ךיא טלָאװ ,ןבעגעג ןַאמ ַא רַאפ רימ ןטלָאװ

 -עד ךיא טלָאװ ןבילברַאפ יו ױזַא ןוא .קעוַא טשינ םענַײז ןופ טלָאװ רעגַאב ןַײמ

 ןַײמ ,ןבעגעגּפָא ןרענ ריד ךיא טלָאװ ,טסוג ןַײמ ןָא שטָאכ ,עדרעוו ןַײמ טימ טלָאמ

 ךיא גָאז ץלַא סָאד .סעכיוק ענַײד עֶלַא טימ וצרעד ךיד טסנָאלש וד סָאװ סָאד ,רַאה
 סעּפע טעװ רימ ַאב זַא ןעמוק טשינ קנַאדעג ןפַא עליפַא לָאז םענייק סעמכַאמ ,ריד
 | ."ןַאמ רעכעלצעזעג ןַײמ טשינ זיא סע רעוו ןלעיוּפ

 .-ָאנ רעד ןיא סָאד סָאװ) עעטָארָאד ענייש ,טלַאהּפָא רעד זיא סָאד רָאנ בוא,

 --- טגָאזעג רילַאװַאק רעשירענירטַאב רעד טָאה -- ,(רעכעלקילגמוא רעד ןופ ןעמ

 ןלָאז סעדייא ןוא ,רענַײד ןַײז לע ךיא זַא ,טנַאה ןַײמ ,טסעז וד יו ,ריד ךיא ביג

 טָא ןוא ,ןליוהרַאפ טשינ ייז ןופ זיא ךַאז ןייק סָאװ ,ןעלמיה יד סעמע םעד ףַא ןַײז

 - ."ףיד רַאפ ָאד טייטש סָאװ ,רעטומ סטָאג רעזדנוא ןופ דליב סָאד

 -עג רעדיוו ךיז רע טָאה ,עעטָארָאד יז טפור ןעמ טרעהרעד טָאה ָאינעדרַאק זַא

 רע .גנוניימ רעטשרע ןַײז אב ןרָאװעג טסעפ ןקירעביא םוצ זיא ןוא ןנער ןעמונ

 רע טָאה טלָאװעג סעמכַאמ ,ןלייצרעד סָאד ןגָאלשרעביא טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה

 טנָאזעג .טסּוװעג טַאמיק ןיוש טָאה רע סָאװ סָאד ןעגנַאנרעד זיא סע סָאװ וצ ןעז

 - :זיולב רע טָאה
 ןגעו ךיא בָאה טרעהעג ?עטנרַאה ןַײמ ,ןעמָאנ ןַײד זיא עעטָארָאד !סָאװ ---

 -ַיײװ לייצרעד .קילנמוא ןַײד גיוא ןסיוא זיא סָאװ סנױזַא ןלייצרעד ןעמָאנ םעד

 ןקערש ױזַא ךיד טעװ סָאװ סנױזַא ןלייצרעד וצ ריד ןַײז טַײצ ךָאנ טעוו סע ,רעט

 .ןָאט ייוו יו

 -עגנייא ךיז ןוא רעטרעוו סָאינעדרַאק ףֵא עעטָארָאד ךיז טָאה טלעטשענּפָא

 ביוא זַא ,ןטעבעג םיא טָאה ןוא םידָאנב ענעסירעצ עקידענושעמ ענַײז ןיא טקוק

 ביוא םורָאװ ,ןנָאז ףעקייט ריא רע לָאז ,טײקשיטַאבעלַאב ריא ןנעוו סעּפע טסייוו רע
 ןדעי ןגָארטוצרעביא טומ םעד סע זיא ,ןבענעג סטוג סעּפע ריא טָאה טײקכַײר ריא

 ךָארב ַאזַא ךָאנ זיא ָאטשינ זַא ,ןביולג םעד טימ ,ןעמוק ריא ףַא ןעק סָאװ ,ךָארב |

 | | | .ןעשענ זיא ריא יו

 -עג ָאינעדרַאק טָאה --- עטנרַאה ,טייהנגעלעג יד ןריולרַאפ טשינ טלָאװ ךיא ---

 ,רעַײשעמ ךימ ןיב ךיא סָאװ סָאד ןעוו ,טכַארט ךיא סָאװ ןנָאז וצ ריד --- ,טרעפטנע

 סע טייג ריד ןוא ןריולרַאפ טשינ טייהננעלעג יד ךָאנ זיא ?ייוורעד .סעמע ןייז לָאז

 .ןסיוו וצ ןֵא טשינ ךיוא

 רָאפ טמוק -- ,טרעפטנעעג עעטָארַאד טָאה --- ןַײז טשינ לָאז סָאד סָאװ ---

 סאו ,דליב ןקילייה ַא ןעמונעג טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד :סָאװ טָא עטכישעג ןַײמ ןיא
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 רעזדנוא ןופ סעדייא ןַא רַאפ טלעטשעג סע טָאה ןוא ,רעקלַא ןיא רימ .ַאב ןעוועג זיא

 םָאד ןבעגעג רימ רע טָאה סעוווש עקידענושעמ ןוא רעטרעוו עקרַאטש טימ .ענעסַאכ

 רַאפ םיא בָאה ךיא סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןַאמ ןַײמ ןַײז טעװ רע זַא ,טרָאװ
 ןעניז ןיא ןעמענ ךיז לָאז ןוא טוט רע סָאװ ןבעג גנוטכַא טוג לָאז רע טגָאזעג םעד

 טימ טַאהעג ענעסַאכ טָאה רע זַא ,ןסיווהעד ךיז טעװ רע ןעוו ןרָאצ סרעטָאפ ןַײז

 טייקנייש ןַײמ ןדנעלבראפ טשינ םיא לָאז סע ,רעקינעטרעטנוא רעשיפרָאד א רענַײז

 ביוא ןוא סעָאט ןַײז ןקיטכערַאב וצ ףַא גונענ טשינ זיא יז םורָאװ ,זיא יז סיורג יוו

 רע לָאז ,רימ וצ טליפ רע סָאװ עביל רעד סעמכַאמ ןָאט סטוג .סעּפע רימ ליוװ רע

 -עסַאכ עכַײלג טשינ ענױזַא ןיא םורָאװ ,ןכַײלג סניימ טימ ןייג עכָארַאמ ןַײמ ןזָאל

 .בייהנָא ןופ יו טסוג םענעגייא םעד טימ סונעג רעד ןָא גנַאל טשינ טלַאה ,סענ

 -עגסיוא םיא רַאפ ךיא בָאה ,סױרַא סָאד גנערב ךיא סָאוװ ,סענַײט עֶלַא יד,

 טשינ םיא ןבָאה ייז רָאנ ,טינ ןיוש ייז קנעדעג ךיא סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ ןוא טגייל

 טשינ טכַארט סָאװ רענייא יװ ,ןעמונעגריפ ךיז טָאה רע סָאװ ןופרעד ןטלַאהעגּפָא

 ,ךעקעמ ןפַא טשינ ךיז טלעטש ןוא ןלָאצ ןופ

 רימ וצ בָאה ןוא ןיילַא ךיז טימ ךערּפשענ א טריפעג עסַײמ סייעב בָאה ךיא

 -ַאכ טימ ןבָאה לעװ סָאװ עטשרע יד ןַײז טשינ לעוװ ךיא ,רָאװ זיא'ס :טגָאזעג ױזַא

 ךיוא טעװ ָאדנאנרעפ ןָאד ןוא דנַאטש ןרעכעה וצ ןקירעדינ ןופ ןעמוקענפיוא ענעס

 רערעכיז זיא סָאד סָאװ) עביל עדנילב רעדָא טייקנייש סָאװ ,רעטשרע רעד ןַײז טשינ

 ןטױל ןכַײלג סנַײז טימ טינ ןבָאה וצ ענעסַאכ טריפעג ןבָאה םיא טעװ (ץְלַא יו

 -רעד טשינ ךַאמ ןוא טלעוו עַײנ ןייק טימרעד טשינ ףַאשַאב ךיא ביוא ןוא ,דנַאטש
 לזַאמ סָאד סָאװ ,דעוװָאק םעד ןעמענוצנָא סע ךיז טניול ,ריפנַײא םעַײנ ןייק טימ
 רע זיב יװ רעגנעל טשינ ןטלַאהנָא לָאז רעגַאב רעד עליפַא ,רעטנוא רימ טנָארט
 ךיא עליפַא ןוא .בייוו ןַײז ןַײז ךיא לע ,סלַאּפנלַא ,טָאנ רַאפ ,ןרעו טכיירגרעד טעוו

 טשינ טעװ רע זַא ,ןיוש ךָאד ךיא עז ,רימ ןופ ןייג ןטייה גנוטכַארַאפ טימ םיֹא לָאז

 עליכעמ ןָא ןוא עטדנעשעג ַא ןבַײלב לעװ ךיא ןוא ,דלַאװג ןצונ טעוװ ןוא ןכרָאהעג

 םורָאװ .ןעמוקעג וצרעד ןיב ךיא קידלושמוא יוװ ןסיוו טשינ ןלעו סָאװ ענעי דַאצימ

 -ַאק רעד זַא ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ןרעטלע ענַײמ ןזַײװרעביא ןענעק ךיא לעוװ ױזַא יו

 | "?ןליוו ןַײמ ןנעק רעקְלַא ןיא רימ וצ ןיירַא זיא ריִלַאוו

 ךעיומ ןיא רימ ַאב טשימעגרעביא ךיא בָאה ,ןגעק ןוא רַאפ סענַײט עלַא יד;

 -עג ךימ ןבָאה ןוא ןקריוו ןעמונענ רימ הַא ןבָאה ,רעקירעד ,ןוא קילבנגיוא ןייא ןיא

 סעדייא יד ,ךיז ןרעווש סָאדנַאנרעפ ןָאד ,ןלַאפ םענעעזעגסיורָאפ טשינ ןַײמ וצ טריפ

 ,ןעמעלא םעד וצ ןוא ןסָאנרַאפ טָאה רע סָאװ ןרערט יד ,טלעטשעג טָאה רע סָאװ

 סָאװ ,עביל רערָאװ ליפ ױזַא טימ םענייניא ןבָאה סָאװ ,טייקנייפ ןוא טייקטיידג ןַײז

 ץרַאה םורפ ןוא יירפ ןַײא טינ ןכַאמ קינעטרעטנוא טנעקעג ,ןזיװעגסױװַא טָאה רע

 .םניימ יו

 דרע רעד הַא סעדייא ןַא ןַײז לָאז יז ?דיימטסניד ןַיימ ךיא בָאה ןפורעגנַײרַא, |

 עַײנ טלעטשענ ,ןריווושעג רעדיוו ךיז טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד .?מיה ןופ סעדייא יד וצ

 -עמ טשינ טעװ רע ביוא סעלָאלק טנזיוט טימ ךיז ןטלָאשעג ,סעדייא רַאפ עקילייה

 יב



 ייוו ןוא ןרָאװעג טכַײפ ןגיוא יד םיא ןענַײז רעדיוו ,וצ רימ טגָאז רע סָאװ ןַײז םעַײק

 ענַײז ןיא טקירדענוצ ךיס רע טָאה רעקרַאטש ךָאנ ,ןצפיז ןעמונעג רע טָאה רעד

 טָא ןוא (טזָאלעגסױרַא טשינ ייז ןופ טַײצ עצנַאג יד רָאנ ךימ טָאה .רע ןוא) סמערָא

 ךיא ןיב ,לדיימ ןַײס טקישעגסױרַא רעקלַא ןַײמ ןופ בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,ױזַא

 .רעטערַאפ ַא ןוא רעגירטַאב ַא ןרָאװענ זיא רע ןוא ?דיימ סיוא ןרָאװעג

 יװַא טשינ שטָאכ ,ןעמוקעג זיא קילגמוא ןַײמ ןופ טבַאנ רעד ךָאנ גָאט רעד,

 יו םעדכָאנ םורָאװ ,סָאד טרענַאב אדנַאנרעפ ןָאד זַא ,טנכערעג בָאה ךיא יװ ךיג

 ,ןשטניוו ךיז ןעק ןעמ סָאװ ןגינעגרַאפ רעטסעב רעד זיא עװַײט יד טקיטעז ןעמ

 .ןָאטוצּפָא ןזיוַאב סָאד טָאה ןעמ ּוװ טרָא סָאד ןזָאלרַאפ

 ןופ ןיינקעװַא טלַײאעג ךיז טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד סָאװ םעד ןנעקַא סע גָאז ךיא,

 ,טבַארבעג םיא טָאה ךיוא יז סָאװ ,לדיימטסניד ןַײמ ןופ ףליה רעד טימ ןוא רימ

 טימ ךיז ןענענעזעג םַאב ןוא .ןסיורדניא ןעוועג ןיוש ,ןרעוו גָאט רַאפ ךָאנ רע זיא/

 ,(ןעמוקעג זיא רע סייעב יו טעּפמיא ןוא טײקיטסַאה ַאזַא טימ טינ שטָאכ) ,רימ

 טָאה רע סָאװ סָאד זַא ןוא םיא הַא ןזָאלרַאפ ךימ לָאז ךיא ,טנָאזעג רימ רע טָאה

 וצ רעמ ךָאנ דייר ענַײז יידעק ןוא .קיטפַאהרָאװ ןוא טסעפ זיא ,ןריווושעג רימ

 טָאה ןוא רעגניפ םענופ ךיז ַאב ?גניר רעַײט ַא ןעמונענּפָארַא רע טָאה ,ןקיטסעפַאב

 .םענַײמ ףַא ןָאטעגנָא סָאד

 יצ טינ סייוו ךיא ,ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ןעגנַאנעגקעװַא סעמע ןַא טימ זיא רע,

 -רַאפ ַא ןוא עטשימעצ ַא ךיא ןיב ןבילבעג זא ,רָאנ סייוו ךיא ,ךעליירפ יצ קירעיורט

 םָאװ סַײנ םעד ךָאנ ךיז טוט רימ טימ סָאװ טסווועג טשינ טָאמיק בָאה ןוא עטכארט

 -נַײא טשינ זיא רימ רעדָא טאהעג טשינ טומ ןייק בָאה ךיא ןוא ,ןעשעג זיא רימ טימ

 מ ןעגנַאנַאב ןיא יז סָאװ טַארַאפ םעד ?דיימטסניד ןַײמ ןפרַאוװעצריפ ןלַאפענ

 רַאֿפ בָאה ךיא סעמכַאמ ,רעדייכ ןיא רימ ַאב ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןטלַאהַאבסױא ריא

 ,ןעשענ רימ טימ ןיא סָאװ סָאד בוא טכַאמעג רָאלק טַאהעג טשינ ךָאנ ןיילַא רימ

 בעלש רעדָא טונ זיא

 םענענייא םעד טימ זַא ,ןייגקעװַא ןַײז ַאב ןָאדנַאנרעּפ ןָאד יא בָאה טנַאזעג ,

 ןיוש ןיב ךיא סעמכַאמ ,טכענ עקידרעטַײװ יד ןיא ןעז ךימ ןעמוק רע ןעק נעוװ

 טבַאנ עטייווצ יד יו רעמ רָאנ .ןרעוו טנַאקַאב לָאז ךַאז יד ןלעוו טעװ רע זיב ,ענַײז

 טשינ ,סָאנ ןיא טשינ ןעז טנעקעג טשינ ךיוא םיא בָאה ךיא ןוא ןעמוקעג טשינ רע זיא

 שטָאכ ,טכוזעגמורַא םיא ךיא בָאה טסיזמוא .טַײצ שעדיוכ ַא רעביא ,רעטסיולק ןיא

 רע טייג געט עטסרעמ יד זַא ןוא ףרָאד ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,ךיא בָאה טסוװעג

 ,טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע סָאװ ,ץכעמענרַאפ ַא ,דנַאי ףֵא סױרַא

 ןוא טסוּפ יו ,ךיא יוװ ױזַא טשינ רענייק טסייוו ,טכענ ןוא נעט עקיזָאד יד,

 -ַאב ךיא בָאה געט יד ןיא זַא ,ךיוא סייוו ךיא ןוא ןעוועג רימ רַאפ ןענַײז ייז טנלע
 סייוו ךיוא ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןיא ןביולג םעד ןרילרַאפ ןביוהעגנָא ןוא סעקייפס ןעמוק

 סָאװ רעטרעװלדַאט יד רימ ןופ טרעהעג לדיימטסניד ןיימ טָאה טלָאמעד זַא ,ךיא

 טזומעג בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא ןוא .טרעהעג טשינ רימ ןופ ייז יז טָאה סעליכט
 עוַײמ יידעק ,םינָאּפ ןַײמ טימ ןָאט וצ ןבָאה זוא ןרערט ענַײמ טימ ןבשעכ ַא ןריפ-



 ךיא ןוא קידעכינ טשינ יוזא םוא יינ ךיא סָאװרַאפ ןנערפ טשינ ךימ ןלָאז ןרעטלע
 | ,ייז רַאפ םיצורעט ײלרעלַא ןכוזסיוא ןזומ לָאז

 ַאזַא וצ ןעמוקעגוצ זיא סע ןעוו ,ןעמונעג ףָאס ַא טָאה ןעמעלַא םעד וצ רָאנ,
 ןטָארטעצ סיפ יד טימ זיא טקעּפסער רעדעי ןוא דייר עכעלטנרָא עלַא ּוװ ,טקנוּפ

 ןענַײז ןשינעטכַארט עמייהעג ענַײמ ןוא דלודעג יד ךיא בָאה ןריולרַאפ ןוא ןרָאװעג

 .סַאנ רעד ףַא סױרַא

 ,ףרָאד ןיא ןדייר ןעמונעג ןעמ טָאה םעדכָאנ דלַאב סעמכַאמ סע זיא ןעוועג

 רָאג א ראפ טאהעג ענעסַאכ ָאדנַאנרעּפ ןָאד טָאה ,טָאטש רעטנָאנ ַא ןיא ץינרע זַא

 ריא טימ לָאז יז ,עכַײר ַאזַא טינ שטָאכ ,ןרעטלע ענעעזעגנָא רעייז ןופ ?דיימ ןייש
 ןעמ זַא ןעמ טָאה טגָאזעג .ךעדיש ןקידסעכִיי ַאזַא ןכיירנרעד ןענעק ןעוועג ןדַאנ

 רָאנ סָאװ ,ןכַאז ענױזַא טריסַאּפ ןבָאה ענעסַאכ רעד ּףַא זַא ןוא עדניצסול יז טפור

 -  .םישודיכ ףַא

 טשטעווקעג קַאר רע טָאה ,עדניצסול ןעמָאנ םעד ָאינעדרַאק טָאה טרעהרעד = -

 סָאג א ףיורעד דלַאב ןוא ןעמערב יד ןביוהעג ,ןּפיל יד ןסיבעג ךיז ,ןעלסקַא יד טימ

 טרעטשעג טינ סָאד טָאה ןעעטָארָאד רָאנ .ןרערט ןכַאב ייווצ ןגיוא יד ןופ ןָאטעג

 | :עטכישעג ריא ןלייצרעד וצ רעטמַײװ

 רימ טָאטשנָא ןוא סַײנ עקירעיורט סָאד ןרעיוא עניײמ וצ זיא ןעגנַאנרעד ---

 .סעאק אזא ןדנוצעגנָא רימ ןיא ךיז טָאה ,ןרעוו טרעווילנראפ ץרַאה סָאד ייברעד לָאז

 / יירשעג א טימ סָאנ ןיא סױרַא לָאז ךיא טלעפעג קינייװ טָאה'ס זַא ,ןרָאצ ַאזַא ןוא

 רָאנ .ןטַארַאפ ןוא טרַאנענּפָא ךימ טָאה ןעמ יו ןלייצרעד סעליוק עליוק ףַא ןוא

 ןריפכרוד ןעמונעג טכַאנ יד ךָאנ בָאה ךיא ןעוו סעַאק ןַײמ ךיז טָאה טליטשעגנַײא

 ךיא סָאװ ,םידָאנב יד טָא ןָאטעגנָא רימ בָאה ךיא :טכַארטרַאפ בָאה ךיא סָאװ סָאד

 ,רעזייה עשירעיוּפ ןיא ייז טפור ןעמ יוװ ,ןעננוי יד ןופ םענייא ַאב ןעמונעג בָאה

 עכַארַאמ ערעטיב ןיימ טלייצרעדסיוא ךיא בָאה םיא ןוא ,רעטָאפ ןַײמ ַאב רעניד ַא

 -ַאטשרַאפ בָאה ךיא ּוװ ,טָאטש רעד זיב ןריפוצ ךימ לָאז רע ןטעבעג םיא בָאה ןוא

 | .עניוס ןַײמ ךיז טניפענ טרָאד זא ,ןענ

 -ענּפָא ךימ ןוא טירש ןטנעוװהעד ןַײמ טלדַאטענ טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,רע ןוא

 -ענ ןַײמ ןסָאלשטנַא טסעפ ןיב ךיא ןעזעג טָאה רע זַא ,סולשַאב ןַײמ ןופ טדער

 זיב ,טנַאזעגנ טָאה רע יװ ,רימ טימ ןייג ןטָאבעגנָא ךיז רע טָאה ,ןריפוצכרוד קנַאד

 | | .טלעוו קע

 ןוא דיילק ַא סנַײמ טנײלעגנַײרַא ?כיצ םענעטנוַײל ַא ןיא ךיא בָאה דלַאב,

 ןַײמ זַא ,טבאנ רענעי ןופ טייקליטש רעד ןיא ןוא ,לַאפ ןדעי ּפַא טלעג ןוא ןעננוריצ

 טײלנַאב ,סױרַא בוטש רעד ןופ ךיא ןיב ,ןסיוו טשינ לָאז ןרעטערַאפ יד ?דיימטסניד

 .ןיא ןיינ ךימ ךיא בָאה טזָאלעג ןוא ,סעװַאשכַאמ ײלרעלַא ןופ ןוא רעניד ןַײמ ןופ

 ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ןרעטש וצ טינ ביוא ,רענַאב םעד ןופ ענענַארטעג ַא ,סופ וצ טָאטש

 ןגערפ םיא ןוא םיא ןטלַאהריפ סלַאפנלַא זיא ,ןָאטעגּפָא ןיוש טָאה רע סָאװ סָאד
 : .ןָאטעג סָאד טָאה רע ץרַאה ַא רַאפ סָאװ טימ

 / ןוא טלָאװעג בָאה ךיא ּווו ןיהַא ןעמוקענ ךיא ןיב םורַא געט ןבלַאהטירד ןיא,
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 -.סעדניצסול וו ,זיוח םעד ףֵא טנערפעג ךיא בָאה ,טָאטש ןיא ןַײרַא ןיב ךיא חָאנ יו

 .טרעּפטנעעג רימ טָאהװ ,טגערפעג בָאה ךיא ןעמעוו רעטשרע רעד ןוא .ןעניֹוװ ןרעטלע

 ןוא זיא בוטש יד ּוװ רימ רע טָאה ןזיוועגנָא .ןרעהסיוא טלָאװעג כָאה ךיא יו רעמ

 .,ענעסַאכ סרעטכָאט רעד סייעב טריסַאּפ טָאה טרָאד סָאוװ ץלַא טלייצרעד רימ טָאה

 .ןעמ טָאה טלייצרעד ןוא טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעוועג טנַאקַאב זיא סָאד סָאװ

 .ָאדנַאנרעפ ןָאד ןעוו טכַאנ יד זַא ,רע טָאה טלייצרעד .ןסַאג יד ףַא ךעלדער ןיא סע

 יז זַא ,"ָאי, ריא טגָאזעג טָאה יז יוװ םעדכָאנ ,ןעדניצסול טימ טאהעג ענעסַאכ טָאה

 טָאה ןעמ ןעוו ןוא טכַאמנָא ןגנַאל 8 ןיא ןלַאפעגנַײרַא יז זיא ,ביַיװ ןַײז ןרעוו ליוו

 ,ווירּב ַא ןענופעג ריא ַאב ןעמ טָאה ,טפול ןזָאלוצוצ ףַא םיזוב םעד טעיליּפשעצ ריא

 ןרעו טשינ ןעק יז זַא ,טגָאזעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןבירשעג טנַאה רענעגייא ריא טימ

 . סָאװ ,ָאינעדרַאק ןסיוועג ַא ןופ בַײוו סָאד זיא יז סעמכַאמ ,בַײװ סָאדנַאנרעפ ןָאד

 .ףילאװַאק רענעעזעגנָא ןַא רעייז רע זיא ,טנָאזעג רימ טָאה שטנעמ רעד קילדעוו

 ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ?ָאי, ריא טגָאזעג טָאה יז ביוא ןוא ,טָאטש רענענייא רעד ןופ

 .דייר סנרעטלע עריא ןופ סױרַא טשינ ?יוװ יז סָאװ םעד סעמכַאמ סע ןיא

 טָאה סָאװ סנױזַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ריּפַאּפ םעניא ךיז טָאה ןבירשעג ,ץרוק,

 טעװ יז רָאנ יװ ןכעטשרעד וצ ךיז טַאהעג עיידעב טָאה יז זַא ,ןבעגעג ןסיוו וצ

 טָאה ןעמ סָאװ ,לַאשזניק ַא טגָאזעג סעדייא טָאה ,ןעמ טגָאז ,םעד הַא .ןבָאה ענעקַאכ

 .טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד זַא .רעדיילק יד ןשיווצ ריא ַאב ץינרע טקעטשרַאפ ןענופעג

 יז זַא ,טכַאלעגסוא םיא טָאה עדניצסול זַא טכַאדעג םיא ךיז טָאה ,ןעזרעד סָאד
 ןפרָאװעג ךיז טָאה רע ןוא ,טצעשענגנירג םיא ןוא קעזיוכ ףַא ןעמונעג םיא טָאה

 ,לַאשזניק םעד טימ ןוא ,טכַאמנָא םענופ ןעמוקעג ךיז וצ זיא יז רעדייא ךָאנ ריא ףַא

 סע טלָאװ רע ןוא ,ןכעטש טלָאװעג יז רע טָאה ,ןענופעג ריא ַאב טָאה ןעמ סָאװ

 . .וצ טשינ םיא ןטלַאה ,ַײברעד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןרעטלע עריא ןעוו ,ןָאטעג רעכיז

 ןיא עדניצסול זַא ןוא קעװַא דלַאב זיא ָאדנַאנרעפ ןָאד זַא ,ךיוא ןעמ טָאה טנָאזעג

 עריא יז טָאה טלייצרעד ןוא גָאט ןטייווצ ןפַא זיב טכַאמנָא ריא ןופ סיורא טשינ

 ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ָאינעדרַאק םעד ןופ בַײוו עקיטכיר סָאד זיא יז זַא ,ןרעטלע

 ,טנָאז ןעמ יו ,אינעדרַאק רעקיזָאד רעד זַא ,ךיוא ךימ ךיא בָאה טסוװװרעד .טגָאזעג

 ענעסַאכ ןיוש זיא יז זַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא ענעסַאכ רעד סייעב ןעוועג זיא

 -רַאֿפ ַא רע ןיא ,טכירעגנ טשינ ןפיומושעב ךיז רע טָאה ףיורעד סָאװ ,טכַאמענ

 וו ,ווירב ַא ןעדניצסול טזָאלעגרעביא טָאה ןוא טָאטש רעד ןופ קעװַא רעטלפייווצ

 טייג רע זַא ןוא ןָאטעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,ןעיִאזיב םעד ןנעוו ריא טביירש רע

 | .ןעז טשינ רעמ םיא לָאז שטנעמ ןייק ּוװ טרָא ַאזַא ףַא קעווַא

 . ןבָאה עלַא ןוא טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעוועג טנַאקַאב טונ זיא ץלַא סָאד ,

 . זַא ,טסוװװרעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו טדערעג ןעמ טָאה רעמכָאנ ןוא .ןופרעד טדערענ

  ןעמ סעמכַאמ ,טָאטש רעד ןופ ןוא זיוה סנרעטלע עריא ןופ קעװַא זיא עדניצסופ

 ןוא ּפָארַא ןעניז םענופ ןענַײז ןרעטלע עריא זַא ,ןפָארטעג טשינ ץינרע ןיא יז טָאה

 . -רעד ךימ בָאה ךיא סָאװ סָאד .ןכוזוצפיוא יז ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 רעכַײלג זַא ,טכַארטעג בָאװ ךיא ןוא ןעגנונעּפָאה ענַײמ טרעטַאלפעצ טָאה ,טסווו
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 ןעוועג םיא לָאז ךיא רעדייא ןפָארטעג טשינ ןָאדנַאנרעפ ןָאד בָאה ךיא סָאװ זיא
 ןַײמ רַאֿפ ריט יד זַא ,רימ ךיז טָאה טכאדעג סעמכַאמ ,ןטַאהעג ענעסַאכ א ןפערט
 זַא ,טדערעגנַײא ןייֵלַא רימ בָאה ךיא ןוא ןסָאלשרַאפ ןצנַאנניא טשינ ךָאנ זיא טליה

 - ,ןבָאה וצ ענעסַאכ לָאמ ןטייווצ םעד טרעטשעג םיא למיה רעד ,ךעלנעמ ,טָאה סָאד
 ךיז לָאז רע ןוא רעטשרע רעד טימ וויוכ ַא טָאה רע זַא ,ןענַאמרעד וצ םיא יידעק
 עמָאשענ יד ןבָאה ןעניז ןיא רע ףרַאד רעמ זַא ןוא ,טסירק ַא זיא רע זַא ,ןענָאמרעד
 -ָאלטסיירט ַא ןוא טכַארטעגנרעביא רימ ַאב ךיא בָאה ןכַאז עלַא יד .ףוג םעד רעדייא
 ,ןעגנונעפָאה עכאווש ןוא עגנַאל טימ טראנעג ךימ ןוא טסיירטעג ךימ ךיא בָאה עז
 | / .סעמינ ןיוש רימ זיא סָאװ ,ןבעל ןַײמ ןעמענרַאפ וצ סעּפע טימ יידעק

 סעטכַאמ ,רימ טימ ןָאט וצ סָאװ טסיוװעג טשינ בָאה ךיא ןעוו ,לָאמנייא;

 ןַא ןגָארטרעד ןרעיוא ענַימ וצ ךיז טָאה ,ןענופעג טשינ ךיא בָאה ןָאדנַאנרעפ ןָאד |

 ,ןעניפעג ךימ טעװ סָאװ םעד גנונױלַאב עסיורג ַא טינ ןעמ ןַא ,טַאג ןיא ףורסיוא

 .גָארט ךיא םישובלַאמ ַא רַאפ סָאװ ןוא טלַא ןיב ךיא ?םיוו ייברעד ןבעגעגנָא ןוא

 .סנרעטלע ענַײמ ןופ ךימ טָאה ןעמונעגסױרַא זַא ,טנָאז ןעמ ךיא בָאה טרעהעג ןוא

 .ןיא ןפַארטעג רימ טָאה סָאד ןוא ,ןעמוקעג רימ טימ זיא סָאװ ,רעכָאב רעד זיוה

 טשינ .ןעזנָא ןַײמ זיא סע ןלַאפעג יו ןיַײרעד ךיא בָאה ןעזעג טעמכַאמ ,ןצרַאה עמַאס

 ,םייה רעד ןופ קעװַא ןיב ךיא סָאװ טימרעד ןריולראפ ןעזנָא ןַײמ בָאה ךיא גונעג

 טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןקירעדינ ַא טימ ,ןעמעוו טימ ןבעגענוצ ךָאנ ןעמ טָאה
 ןיב ,ףורסיוא םעד טרעהרעד בָאה ךיא רָאנ יו .סעװָאשכַאמ ענייר ענַײמ טרעוו יד

 -עגנָא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,רעניד ןַײמ טימ םענייניא ,טָאטש רעד ןופ קעװַא ךיא

 טכַאנַאב ןוא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע סָאװ ,טמַאשַײרטעג רעד ןיא ןעלפייווצ ןביוה

 -עג ודנוא לָאז ןעמ עריומ סיוא גרעב יד ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןַײרַא רימ ןענַײז

 זַא ןוא ,עטייווצ ַא ךיז ךָאנ טּפעלש ערָאצ ןייא זַא ,טגָאז ןעמ יוװ ױזַא רָאנ .ןעניפ

 טָאה ,ןרעסערג ַא ןטייווצ ַא ןופ ביֹוהנֶא רעד ןַײז ןעק קילנמוא ןייא ןופ ףָאס רעד

 ןוא רעַײרטעג א טלָאמעד זיב ,רעניד רעװַארב ןַײמ םורָאװ .טריסַאּפ רימ טימ סע

 ןַײז ןופ רעמ טנערעגנָא ןוא ,ןיילא ענייא ןיב ךיא ןעזעג טָאה רע זַא ,רערעכיז ַא

 יד ןצונסיוא טלָאװעג רע טָאה ,טייקנייש ןַײמ ןופ יו טייקיטכערטרעדינ רענעגייא

 ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יוװ ,ןכעגעג םיא ןבָאה רעטרע עטסוּפ יד סָאװ ,טייהנגעלעג

 וצ טקעּפסער ןוא טָאג רַאפ עריומ רעקינייו ךָאנ ןוא עשוב קינייוו ץנַאג טימ ןוא

 טָאה רע זַא ןוא ,ןעננורעלקרעד סעביל טימ רימ וצ ןייטשוצ ןעמונעג רע טָאה ,רימ

 ,רייר עטכערעג ןוא עכוַאה טימ טייקטמעשראפמוא ןַײז ףֵא רעפטנע ךיא ןעזענ

 טװורּפעג טשרעוצ טָאװ רע סָאװ ,ךימ ןטעב סָאד טַײז א ןָא טניײלעגקעװַא רע טָאה

 | .דלַאװג ןצונ ןביוהעגננָא טָאה ןוא ,ןדנעוונָא

 ףיוא טינ רע טרעה לָאמנייק רעדָא לָאמטּפָא סָאװ ,למיה רעטכערעג רעד רָאנ,

 - ,ימ קינייװ רָאנ טימ ןוא ןפלָאהעג רימ ךיוא טָאה ,עטכערעג יד ןפלעה ןוא ןעזוצוצ

 םיא בָאה ןוא טרָא ןטרעגלַאװעגּפָא ןַא ןיא ןסױטשענּפָארַא רימ ןופ םיא ךיא בָאה

 "עד דלַאב ןוא .ןקידעבעל ַא רעדָא ןטיױט ַא יצ טינ סייוו ךיא ,ןגיל טזָאלעג טרָאד
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 -רַאפ ןוא קערש ןַײמ טרעדָאפענ טָאה סָאד יוװ רעדניוושעג ,דניוושעג ךיא ןיב ףיור

 ךיז ליצ םענייא ןוא קנַאדעג םענייא םעד טימ גרעב יד ןיא ןַײרַא ,טיײקטרעטַאמ/

 ןַײז ןופ ךימ ןכוז סָאװ יד ןופ ןוא רעטָאפ ןַײמ ןופ ןפיולטנַא ןוא ןטלַאהַאבוצסיױא

 םישָאדַאכ לפיוו טינ ןיוש קנעדעג ךיא ,ןַײרַא רעהַא ךיא ןיב רעגַאב םעד טימ .טייז

 -סָאּפ ַא םענַײז טימ ךימ טָאה סָאװ ,רעטכיציפ ַא ןפָארטעגנָא ָאד בָאה ןוא ,ןירעד

 ,גרעב עקיזָאד יד ןופ םירעדעג יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טרָא ןַא וצ טריפענוצ ךעמ
  ףימ בָאה ןוא גנוי-ךעטסַאּפ ַא רַאפ טנידעג טַײצ עצנַאנ יד ךיא בָאה םיא אב ןוא

 ןבָאה סָאװ ,רָאה יד טָא ןטלַאהַאבוצסיױא יידעק ,דלעפ ןּפַא ןַײז וצ קידנעטש טימַאב
 -באט ענַײמ עלַא ןוא ןצנוק ענַײמ עלַא רָאנ .ןבעגענסיוא טכירעגמוא ױזַא טציא ךימ

 ,סָאבעלַאב ןַײמ ךיז טָאה טסּוװרעד סעמכַאמ ,ןפלָאהעג טשינרָאנ רימ ןבָאה סעלוב

 רענענייא רעד םיא ַאב ךיז טָאה טקעװרעד ןוא ליבצנַאמ ןייק טשינ ןיב ךיא זַא

 יד לזַאמ סָאד טקיש קידנעטש טינ יו ױזַא ןוא .רעניד ןַײמ ַאב סָאװ ערָארעצעי

 -עגּפָא ןייק ןעמוקעג טשינ טנַאה רעד וצ דָארג רימ זיא ,עקַאמ רעד רַאפ עופער

 -ַאב ןַײמ םיא ןופ ןפרַאװעצּפָארַא ףַא ּפָארַא גרַאב רעפרַאש ַא רעדָא טרָא טרעגלַאװ

 -יד ןַײמ טימ ןָאטעג רעירפ בָאה ךיא יװ ,ןדייל ענַײז ןופ םיא ןעַײרּפַאב ןוא סָאבעל

 -סיוא ךימ רעדיוו ןוא ןזָאלוצרעביא םיא ןעוועג רימ רַאפ זיא עטסעב סָאד ןוא .רענ

 רעדָא סעכיוק ענַײמ םיא ןגעקַא ןווורּפ רעדייא ,ןטלַאּפש-נרַאב יד ןיא ןטלַאהַאב

 | | .םיצורעט ענַײמ

 ךיא ּוװ ,טרָא ןַא ןכוז גרעב יד ןיא ןעננורדעגנַײרַא ,ךיא גָאז ,רעדיוו ןיב ךיא,

 לָאז רע ןרערט ןוא ןצפיז ענַײמ טימ למיה םעד ןטעב טרעטשענמוא ןענעק לָאז

 ןוא דָאנעג ןַײז ןקיש רימ ןוא ,רעכעלקילגמוא רעד ,רימ רעביא ןעמיראברעד ךיז

 יױבעל ןַײמ ױזַא יו רעדָא ןעמוקוצסױרַא קילנמוא םעד ןופ ױזַא יו טָאר ןטוג ןַײז

 םעד ןופ ןבַײלב טשינ רעכייז ןייק לָאז סע ,רעטרע עטסיוװ יד ןיא ןזָאלוצרעביא ָאד
 - ןופרעד ןעלמרומ וצ ןוא ןדייר וצ ןבעגעג ףָאטש ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ןבעל ןקירעיורט

 .דמערפ רעד ןיא ןוא םייה רעד ןיא

 לטיּפַאק רעטסקיצנָאװצ ןוא ןיינ

 -טױרַא טימרעד טָאה ןעמ ױזַא יו ןוא לציּפש ןגולק םעד ןגעוו טלייצרעד פַאװ
 + טָאה רע סָאװ ,םיוניא ערעווש יד ןופ רעטיר ןטבילרַאפ רעזדנוא ןעמוקַאב

 | .ןעמונעג ךיז ףָא

 - ,טציא ןוא עידעגַארט ןַײמ ןופ עטכישענ עקיטכיר יד זיא ,ןטּפַאשרעה ענַײמ סָא ר
 טָאה ריא סָאװ ,ןצפיז יד רַאפ עביס גונעג סע זיא יצ טעז ןוא ריא טעּפשימ

 סָאװ ,ןרערט יד רַאפ ןוא טרעהענסיוא טָאה ריא סָאװ ,רעטרעוו יד רַאפ ,ןעמונרַאֿפ

 זַא ןוא .ןזַײװַאב וצ ךיז ךַײא רַאפ ןענורעג עפעש אזַא טימ ןניוא ענַײמ ןּופ ןבָאה

 טעוו טסיזמוא זַא ,ןעז ריא טעװ ,קילנמוא ןַײמ זיא סע סיורג יו ןעמענַאב טעװ ריא

-- 264. ---. | 
 דָא



 ךיא טעב ךַאז ןייא .עפורט ןייק םיא וצ זיא ָאטשינ סעמכַאמ ,ןטסיירט סָאד ןַײז

 ךוא וו ןבעג עצייא ןַא רימ (ןָאט ןזומ ןוא ןענעק גנירג רעייז סָאד טעװ ריא ןוא)

 -ַאט קערש יד ןוא עריומ יד ןסערפיוא טשינ לָאז ךימ זַא ,ןבעלכרוד ןבעל ןַײמ ןעק

 סָאװ ,עביל עסיורג יד זַא ,סייוו ךיא שטָאכ .ךימ ןכוז סָאװ יד ךימ ןעניפענ רעמ

 רעבָא זיא ,ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא טוג רימ טרעכיזרַאפ ,רימ וצ ןליפ ןרעטלע עניימ

 יז יװ טשינ זַא ,קנַאדעג ןזיולב םַאב ךימ טשרעהַאב סָאװ ,עשוב יד סיורג יױזַא

 -ייא הַא זיא ,ךיא קנעד ,רעכַײלג ןוא ,ןזַײװַאב ייז רַאפ ךימ ךיא זומ טנכערעג ןבָאה

 ייז ןקוק טשינ ,ןזַײװ טשינ ןגיוא ערעייז דַאפ ךיז ןוא ןקישרַאפ וצ ןיילַא ךיז קיב

 -נעטשנַא רעד ןופ טַײו ױזַא םינָאּפ ןַײמ ןעעז ייז זַא ,קנַאדעג םעד טימ םינָאּפ ןיא

 .ןשטנּוװעג רימ ןופ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טייק

 טָאה םינָאּפ סָאד ןוא ןגַײװש ןבילבעג יז זיא טגָאזעג סָאד טָאה יז יו םעדכָאנ

 םָאו ,עשוב יד ןזיװעגסױרַא רָאלק טָאה סָאװ ,רילָאק אזַא טימ טקעדַאב ריא ךיז

 וצ טליפענ רערעהוצ עריא ןבָאה ןצראה ןיא ייז ַאב .ןצרַאה ןיא ךיז ַאב טלַאה יז

 דלַאב ריא טָאה ךעלַאנ רעד שטָאכ ןוא .גנורעדנוווַאב יו סענָאמכַאר ליפ ױזַא ריא

 :טגָאזעג ןוא טרעדעפעג ךיז ָאינעדרַאק טָאה ,ןבעג סעצייא ןוא ןטסיירט טָאװענ

 -סַאב יד ,עעעטָארָאד ענייש יד ,סע טסייה ,ריא טנַײז ,עטנרַאה ןַײמ ,ץרוק ---

 ?רדנַאעלק ןכַײר םעד ןופ עדיכעי

 סרעטָאפ ריא טרעהרעד טָאה יז ןעוו עעטָארָאד ןציז ןבילבעג זיא טשעדיכראפ

 רָאנ ןַײז טפור סָאװ רעד זיא סע קידוװעעזנָא טינ יו ןעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא ןעמָאנ

 ןיא סע טדיילקעג ןיימעג יו ןעוועג טגָאזעג רעירפ ןיוש זיא סע סעמכַאמ ,ןָא ןעמ

 | :םיא וצ יז טָאה טגָאזעג ןוא .ָאינעדרַאק ןעוועג

 סרעטָאפ ןַײמ טנַאקַאב ױזַא זיא ךַײא סָאװ ,רעדורב ,ריא טנַײז רעוו ןוא --

 בָאה ךיא סָאװ טַײצ עצנַאנ יד ךיא בָאה ,ךיז טקנעדענ רימ יו ,םורָאװ ?ןעמָאנ

 .טנָאמרעד טשינ ןעמָאנ ןַײז ,קילגמוא ןַײמ ןנעוו טלייצרעד

 סָאװ ,רעכעלקילנמוא רענעי ןיב --- ,טרעפטנעעג ָאינעדרַאק טָאה -- ךיא ---

 ןיב ךיא .בַײװ ןַײז זיא יז זַא ,טנַאזעג עדניצסול טָאה ,טלייצרעד ,עטנרַאה ,ריא יו

 טָאה סָאװ םענעי ןופ גנולדנַאה עניימעג יד סָאװ ,ָאינעדרַאק רעכעלקילנמוא רעד

 ךימ טלָאז ריא וצרעד טריפרעד ךימ טָאה ,טנַײז ריא סָאװ סָאד טכַאמענ ךַײא ןופ

 רעכעלשטנעמ רעדעי ןָא ,ןטעקַאנ ַא ,םענעסירענּפָא ןַא ,ךימ טעז ריא יוװ ַאזַא ןעז ָאד

 ןיב ןעניז םַאב םורָאװ ,ןעניז ןרָאלק םַאב טשינ ,ץלַא ןופ רעגרע סָאװ ,ןוא טסיירט

 .לַײװװ רעצרוק א ףַא ןרעקוצמוא םיא רימ ביל זיא ?מיה םעד ןעוו טלָאמעד רָאנ ךיא

 ןיא ָאדנַאנרעפ ןָאד יװ ַײברעד ןענופעג ךימ בָאה סָאװ רעד ןיב ,עעטָארָאד ,ךיא

 ,"ָאי, םעד ןעדניצסול ןופ ןרעה וצ טרַאװעגּפָא ןוא ןעגנַאנַאב קיטכערטרעדינ ךיז

 וצ טַאהעג טשינ טומ ןייק בָאה סָאװ רעד ןיב ךיא .טדערעגסױרַא טָאה יז סָאװ

 -סױרַא טעװ ווירב םעד ןופ סָאװ ןוא ןריפרעד טעװ טכַאמנָא ריא סָאװ וצ ןעז ןלעוו

 זיא ןעוועג טשינ םעמבַאמ ,םיזוב םעניא ריא ַאב ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמוק

 טימ קילגמוא ליפ ױזַא ןגָארטרעביא ןענעק וצ ףַא טעוװעטרַאהרַאפ ױזַא ץרַאה סָאד

 .בָאה ווירב ַא ןוא ,דלודעג יד ןוא זיוה סָאד ױזַא ךיא בָאה טזָאלרַאפ ןוא ,ֿלָאמ ןייא

, 



 ןבענרעביא ןטעבעג בָאה ךיא סָאװ ,ןרעבענטסַאנ ַא רענַײמ ַאב טזָאלעגרעביא ךיא
 םעד טימ שינעדליוו רעד ןיא רעהַא ךיא ןיב ןעמוקענ ןוא טנעה יד ןיא ןעדניצסול
 -ַאב טנַײפ טלָאמעד טניז בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ןַײמ וצ ןכַאמ ֹוצ ףָאס ַא ָאד קנַאדעג
 | .טיוט ףֵא עניוס ַא םעניימ יו ןעמוק

 - -ונעגוצ ןוא ןעמענוצ ןבעל סָאד רימ ַאב לריוג רעד טָאה טלָאװעג טשינ רָאנ,
 םעד רַאפ ןטיהוצנַײא ךימ יידעק רעשפע ,ןעניז םעד ןיולב רימ ַאב רע טָאה ןעמ
 ןוא ,סעמע זיא סע בוא ,סעמכַאמ .ןפערטוצנָא ךַײא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,קילג
 -סיוא ?מיה רעד עקַאט רעשפע טָאה ,טלייצרעד ָאד טָאה ריא סָאװ ,ךיא ביולג ױזַא
 זדנוא יו ,ךָארב .סנדייב רעזדנוא ןיא ףָאס ןרעסעב ַא ןגעוו טרעזדנוא ןופ ןטלַאהַאב
 .ךיז טכַאד

 -רעפ ןָאד רַאפ ןבָאה ענעסַאכ טשינ רָאט עדניצסול זַא ,ןטלַאה רימ ביוא םורָאװ,
 ןיא רע סעמכַאמ ,ריא טימ ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא ,ענַײמ זיא יז סעמכַאמ ,ןָאדנַאג
 למיה רעד זא ,ןפָאה ךָאד רימ ןענעק ,טגָאזעג ןפָא ױזַא סָאד טָאה יז ןוא ,רערעַײא
 ןרעו טשרע ףרַאד סָאד סעמכַאמ ,סרעזדנוא זיא סָאװ סָאד ןרעקירוצ זדנוא לָאז
 טא עדייב ןבָאה רימ סעמכַאמ ןוא .טדנעלרַאפ ןוא טדמערפרַאפ טשינ ךָאנ זיא ןוא
 -עריטרַאפ ןופ טשינ ןוא גנונעמַאה רעטַײוװ רָאנ ןופ טשינ ענעריובעג ַא ,טסיירט יד
 קנַאדעג ןכעלטנרָא רעַײא ןיא טלָאז ריא ,עטנרַאה ,ךַײא ךיא טעב ,סעװָאשכַאמ עשיר
 ןיא רימ ַאב ןעמענוצנָא סולשַאב ַאזַא ןכער ךיא סעמכַאמ ,סולשַאב ןרעדנַא ןַא ןסַאפ
 ןוא .עכָארַאמ ערעסעב ַא ןטרַאװּפָא ןוא טרָא ןַא ךַײא רַאפ ןעניפענוצסיוא ,קנַאדעג
 ןזָאלוצרעביא טשינ ,טסירק ןוא רילַאװַאק ַא ןופ טרָאװ-ןרע םעד ַאב ךַײא רעווש ךיא
 ןוא ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ טנעה יד ןיא ןעז ךַײא טעוװ ריא ןיב ,טצישַאבמוא ךַײא
 וצ וויוכ ןַײז ןענעקרעדנָא לָאז רע ןריר ןענעק טשינ םיא ךיא לעװ דייר טימ ביוא
 טימ ןוא דנַאטש-ןרילַאװַאק ןַײמ טינ רימ סָאװ ,טייהיַײרפ יד ןצונ ךיא לָאז ,ךַײא
 ,ךַײא ןגעק טיײגַאב רע סָאװ ,עלװַא רעד בילוצ ,לעוד ַא ףַא ןפורסורַא םיא טכער
 ףֵא רעביא םיא בינ ךיא סָאװ ,ןעיָאזיב םענענייא ןַײמ ַײברעד ןעקנעדעג טשינ ןוא
 / ,ןרעַײא רַאפ זיולב ןעמענוצנָא ךיז דרע רעד הַא יידעק ,למיה םענופ עמַאקענ רעד

 ,טגָאזעג ריא טָאה ָאינעדרַאק סָאװ ןופרעד טפַאנרַאפ ןבילבעג זיא עעטָארָאד
 ,טייקטיירג ןַײז רַאפ ןעקנַאדוצּפָא םיא סָאװ טימ טסוװעג טשינ טָאה יז לַײװ ןוא
 טשינ וצרעד טָאה ָאינעדרַאק רָאנ .ןשוק ייז ןוא סיפ ענַײז ןּפַאכנָא טלָאװעג יז טָאה
 וצ טמיטשעגוצ טָאה ןוא ןדייב רַאפ טרעפטנעעג טָאה טָאיצנעציל רעד ןוא טזָאלרעד

 ייז טדערענוצ ןוא ןטָארעג ,ןטעבעג ייז רע טָאה רעקירעד ןוא ,קנַאדעג סָאינעדרַאק
 טלעפ ייז סָאװ ןכַאמ ץנַאנ ןענעק טעװ ןעמ ּוװ ,ףרָאד ןיא םיא טימ ןייג עדייב ןלָאז

 לָאז עעטָארָאד ױזַא יו ןעז רעדָא ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ןכוזפיוא ןעז ןעמ לָאז טרָאד ןוא

 .ןלעפעג רעסעב טעװ ייז יו ןָאט רעדָא ןרעטלע עריא וצ ןעמוק

  סָאװ ,עוויוט יד ןעמונעגנָא ןוא טקנַאדעג םיא ןבָאה עעטָארָאד ןוא ָאינעדרַאק
 טָאה ,ןגיוושענ ןוא טרעהעגוצ ץלַא טָאה סָאװ ,רערעש רעד ,טגיילעגרָאפ ייז טרעוו

 -נרעג רעקינייו טשינ טימ ןטָאבעגנָא ךיז טָאה ןוא ןָאטעג סעומש םענַײפ ַא ךיוא

 .ןגעוו עוויוט רעייז ןופ ןפרַאדַאב םיא טעװ ןעמ סָאװ ץלַא וצ ךעלַאנ רעד יו טייק
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 ןגעו ןוא ןעמוקעג ןיהַא ןענַײז ייז סָאו בילוצ רעציקעב ךיוא רע טָאה טלייצרעד

 ,רעגערטנּפָאװ ןַײז ףֵא ןטרַאװ ייז זַא ןוא סעַאגושעמ רעשילרעטסיוא סטָאכיק ןָאד

 םעד םעלָאכ ןיא יוװ ָאינעדרַאק ךיז טָאה טנָאמרעד .ןכוזפיוא םיא קעװַא זיא סָאװ

 רע .טלייצרעד ייז סָאד טָאה ןוא ןטָאכיק ןָאד טימ טָאהעג טָאה רע סָאװ ךעסכיס

 . .ןעמוקעגסיורַא זיא ךעסכיס רעד סָאװ בילוצ טקנעדעג טשינ טָאה
 ,ייז ןבָאה טנעקרעד ןוא ןעיַײרש לָאק ךעלשטנעמ ַא טרעהרעד ייז ןבָאה ןטימניא

 יז טָאה רע סעמכַאמ ,ייז רע טפור סָאד זַא ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ױזַא טיַײרש סָאד זַא

 -טנַא םיא ייז ןענַײז ןעגנַאנעג .טזָאלעגרעֿביא ייז טָאה רע :וװ טרָאד ןפָארטענ טשינ

 ױזַא יו טלייצרעד ייז טָאה רע ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ףִֵא טגערפעג םיא ןבָאה ןוא ןנעק

 ןטלעגרַאפ ןוא ןטרעגָאמענסיוא ןַא ,דמעה ןייא ןיא ,ןטעקאנ א ןפַארטעג םיא טָאה רע

 טנָאזעג שטָאב ןוא .ַאעניצלוד עמַאד ןַײז ךָאנ ןקידנצפיז ןוא ןקירעגנוח טוט ַא ןוא

 -ָאבָאט ןייק ןייג ןוא טרָאד ןופ ןעמוקסיורַא ןסייהענ םיא טָאה יז זַא ,םיא רע טָאה

 ןזַײװ וצ טשינ ןסָאלשטנַא זיא רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,םיא ףַא טרַאװ יז ווו ,ָאס

 סָאװ ,ןטייקשידלעה ענױזַא ןָאטענּפױא ןבָאה טעוו רע זיב טייקנייש ריא רַאפ ךיז

 .ױזַא רעטַײװ לָאז סע ביוא ןוא .דָאנעג ןטקנעשעג ריא רַאפ ןכַאמ קידריוו םיא ןלָאז

 עליִפַא ןוא ,וועיוכעמ סע זיא רע יו ,רעסייק ןרעוו וצ טשינ רַאפעג ןיא רע זיא ,ןייג
 -ורעד ייז ןלָאז .ןרעוו ןעק רע סָאװ עטסדנימ סָאד זיא סָאד סָאװ ,ףָאשיבצרע טשינ
 םיא טָאה טאיצנעציל רעד .טרָאד ןופ ןעמענוצסיורַא םיא ןָאט ןעק ןעמ סָאװ ןעז רעב

 טרָאד ןופ םיא ןלעוו ייז סעמכַאמ ,ןבָאה טשינ םירוסעי ןייק לָאז רע טרעפטנעעג

 | .ןעמוקנָא טשינ ייז לָאז סָאד רעווש יו ןעמוקַאבסױרַא

 ייז לטימ ַא רַאפ סָאװ ןעעטָארָאד ןוא ןָאינעדרַאק ףיורעד רע טָאה טלייצרעד

 טָאה ףיורעד .ןעננערבוצמייהַא סנטסקינייוו ןטָאכיק ןָאד יױזַא יו טכַארטענוצ ןבָאה

 רעד רַאפ ןעגנַאגעגנָא רערעש רעד רעדייא רעסעב טלָאװ יז זַא ,טגָאזעג עעטָארָאד

 -ַאנ ןכַאמ סָאד ןענעק וצ הַא רעדיילק ךיז טימ טָאה יז זַא ,טַארּפיב .עלוסב רעמירָא
 -ַאב ןעמ יװ ץלַא ןלעטשרָאפ טעװ יז ,ןזָאלרַאפ ריא הַא ךיז נעמ ןעמ ןוא ,ךעלריט

 -יר ךַאס ַא טָאה יז סעמכַאמ ,ןעמונעגריפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ןריפוצכרוד ףַא ףרַאד

 -וסב עטנלע יד סָאװ ,ךעסונ םעד טימ טנַאקַאב זיא ןוא טנעיילעגסיוא ןענַאמָאר-רעט

 .רעטיר עקידנרעדנַאוו יד ַאב בָאנ ַא ןטעבעג ןבָאה ייז סייעב טצונעג ןבָאה סעל

 ןעמ לָאז דלַאב ןוא -- טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- טשינ ןעמ ףרַאד רעמ ---

 רַאפ ביוא ,טַײז ןיימ ףֵא ךיז טזַײוװו ,קיטנעק ,לזַאמ סָאד .טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיִז

 זדנוא רַאפ ןוא ףליה רעַײא וצ ריט יד ןענעפע ןעמונעג ךיז טכירעגמוא ױזַא טָאה ךַוא

 .ןפרַאד רימ סָאװ סָאד ןרָאװענ טקישעגוצ זיא

 ַא ןופ דיילק ץנַאג ַא ?כיצ ריא ןופ עעטָארָאד ףעקייט טָאה ןעמונעגסױרַא

 ןופ ןוא ,ףָאטש םענירג ןקיטכערּפ ַא ןופ ךיוא ,לכלַאש ַא ןוא ףָאטש ןכַײר ןסיוועג

 ןוא גנוריצ ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעמונענסױורַא דנַאבזדלַאה ַא יז טָאה עלעטסעק ַא

 טָאה יז .עמַאד ןַארג א יװ ןעזעגסיוא טָאה יז זַא ױזַא טצוּפעגסיױא ייז ןיא ךיז טָאה

 טציא זיב ןוא ,לַאפ ןדעי ףַא ,טגָאזעג יז טָאה ,םייח רעד ןופ ןעמונעגטימ ץלַא סָאד

 .ןצונ וצ סָאד טאהעג טשינ טייהנגעלעג יד יז טָאה
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 -נייש ריא ןוא גנוטלַאה ריא ,ןייכ רעסיורג ריא ןלעפענ רָאנ זיב זיא ןעמעלַא

 ,ןוויימ רעּפַאנק ַא רָאג זיא ָאדנַאנרעפ ןָאד זא ,ןעוועג עדיומ ייז ןבָאה עלַא ןוא טייק

 -נַאס טּפַאגעג טָאה ןעמעלַא ןופ רעמ רָאנ .טזָאלרַאפ טייהנייש אזא טָאה רע בוא

 רענייר רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא) ךיז רע טָאה טכַארטענ סעטכַאמ ,ַאצנַאּפ אשט

  ןוא ןעזעג טשינ טבעל רע טויז ךָאנ רע טָאה שינעמעשַאכ ןייש ַאזַא זַא ,(סעמע

 יד ןיא רע ןגָאז םיא לָאז רע ךעלַאנ םעד טנערפענ רע טָאה טעּפמיא סיורג טימ

 .םעמיוקעמ ענעפרָאװרַאפ יד ןוא אז יז טכוז סניוזא טאוו ןוא עמַאד ענייש

 ךיא לָאז יװ -- טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה --- עמַאד ענייש עקיזָאד יד ---

 ןופ עטשעריוי סלַא סעכִיי ןשליבסנַאמ ןבַײלג ריא טיצ ,רעדורב ָאשטנַאפ ,ןכָאז סע

 םיא ראה רעַײא וצ רעהַא יז זיא ןעמוקעג ןוא ,ןָאקימָאקימ ךַײרגיניק ןסיורג םעד

 רעד רַאפ ןַײז םעקיונ ריא רַאפ ךיז לָאז רע ןירעד טײטשַאב סָאװ ,בָאנ ַא ןטעב

 -עג ןוא ,ןעגנַאגַאב ריא ןגעק זיא זיר רעטכעלש ַא רענייא סָאװ ,ןעיאזיב רעדָא עלװַא
 ייר ןװַארב ַא ןופ ןעמָאנ ןסיורג םעד בילוצ ןכוזפיוא םיא ןסעצנירּפ יד זיא ןעמוק

 ,טנַאקַאב זיא סָאװ ןעמעלַא םעד טימ ןברָאװרעד ךיז טָאה רַאה רעַײא סָאװ ,רעט

 -נַאּפ ָאשטנַאס טָאה -- ןעניפעג סָאד לזַאמ טימ ןוא ןכוז סָאד ?זַאמ טימ ---

 לָאז רע ןלַאפעגסיוא זיא ?זַאמ סרָאה ןַײמ ףַא זַא טַארּפיב --- ,טגָאזעג ףיורעד אצ
 םעד ןענענרַאהקעװַא לָאז רע ןוא י-ײלנסיוא עלוַא יד ןוא ןקעמּפָא ןעיַאזיב םעד |

 -עג ןייק טשינ זיא רע רָאנ ביוא ,טנָאז טייקידענעגנ רעַײא סָאװ ,זיר םעד רעזמַאמ

 ,רַאה ןַײמ ,טכַאמ םוש ןייק טשינ רע טָאה רעטסנעפשעג ןגעק סעמכַאמ ,טסנעּפש

 ןַײמ זַא ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,ןטעב טייקידענעגנ רעַײא ַאב ךיא ?ליוו ךַאז ןייא רָאנ

 .עריומ ךיא בָאה ראפרעד סָאו ,ףָאשיבצרע ןרעוו ןטסולגרַאפ טשינ ךיז לָאז רַאה

 ןסעצנירּפ רעד טימ ןבָאה ענעסַאכ דלַאב לָאז רע ןטָאר םיא טייקידענעג רעַײא לָאז

 ףעקייט ןוא ףָאשיבצרע ?טיט םעד ןעמוקַאב ןענעק טשינ רע לָאז םורַא ױזַא ןוא

 בָאה ךיא םורָאװ .ןשטנּוװ ענַײמ ןופ ?יצ םוצ ךיוא ןוא עירעּפמיא ןַײז וצ ןעמוקוצ

 טניול רימ זַא ,סיוא ךיא ןיפענ ןבשעכ ןַײמ טיול ןוא טכַארטעגנַײרַא טוג ןירעד ךימ

 א יו דעטסיולק ןרַאפ טשינ גיוט ךיא סעמכַאמ ,ףָאשיבצרע ןרעוו לָאז רַאה ןַײמ טשינ

 ןבָאה ןענעק לָאז ךיא סעינעליווירּפ ןטעב ןבייהנֶא טציא ןוא רעטַאהעג ענעסַאכ

 א ןיא ,רעטַאהעגנ ענעסַאכ א ןיב ךיא ןעו טלָאמעד רעטסיולק םענופ עסָאנכַאה

 עשַאקַאב ןַײמ ןופ ךָאט עמאס רעד זַא ,טייקידענעג רעַײא ,ױזַא .קע ןַא ןָא עסַײמ

 ךיא סייוו טציא זיב סָאװ ,עמַאד רעד טימ ןבָאה ענעסַאכ דלַאב לָאז רַאה ןַײמ זיא
 .ןעמָאנ ריא ַאב רעבירעד טשינ יז ףור ךיא ןוא טסייה)יז יו טשינ ךָאנ

 -ָאוװ .ַאנָאקימַאקימ | : : ךעלַאג רעד טָאה --- ךיז טפור יז ---
 ףיז לָאז יז ךעלרנעטשראפ ץנַאג זיא ,ןָאקימַאקימ ךיז טפור ךַײרניניק ריא ביוא םור

 ' .ַאנָאקימָאקימ ןפור

 םורָאװ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ןַײז טינ שרעדנא ראנג ןעק סע --

 ןופ ןעמָאנ ןטיול ןעמַאנןעילימַאפ ַא ןנָארט ןשטנעמ ךַאס ַא ןעזעג ןיוש בָאה ךיא

 אדעבוא עד ןַאוכ ,ַאלַאקלַא עד ָארדעּפ ךיז ןפור ןוא ןריובענ ןענַײז ייז זו טרָא םעד
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 ןלָאז םנניניק :ַאעניװג ןיא ןריפ ךיוא ךיז זומ ױזַא ןוא ,דילָאדַאילַאװ עד ָאנעיד ןוא

 .ןכַײרגיניק ערעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןעמענ ךיז

 ךעַײש סָאװ ןוא -- .טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,ןַײז סע זומ ױזַא --

 סעליוכיעב ןיב ךיא סָאוװ ץלַא ןָאט ןעז ןיוש ךיא לעװ ,ןבָאה ענעסַאכ לָאז רַאה רעַײא

 | .ןָאט וצ

 טרעדנּווװרַאפ ךעלַאג רעד יװ ןדירּפוצ ױזַא ןבילבעג טימרעד זיא .ָאשטנַאס ןוא

 ןיא םיא ַאב טײקשירַאנ יד טָא זיא סע טעבלָאדעגנַײא יו ןוא סעמימט ןַײז ףַא

 זומ רע זַא טדערעגנַײא עמַאטסימ ךיז טָאה סָאװ ,ראה ןַײז ַאב יו טקנוּפ ךעיומ

 ,רעסייק ןרעוו

 םעד ףֵַא טצעזעגפיוא ךיז טָאהעג ןיוש עעטָארָאד טָאה ,ךערּפשעג םעד סייעב

 .םיִנֲאּפ ןַײז הַא ןניוצעגפיורַא טַאהעגנ ןיוש טָאה רערעש רעד ןוא ?זייאדפיומ סכעלַאג

 גוו ןיהַא ןריפ ייז לָאז רע ןָאשטנַאס ןסייהעג ןוא לדייוו םענעסקָא םענופ דרָאב יד

 ןעק רע זַא ,ןגָאז טשינ לָאז רע םיא ייז ןבָאה טנרָאװעג ןוא ,ךיז טניפעג טָאכיק ןָאד

 -ַאס רעד טקעטש ןענעקרעד טשינ םעניא םורָאװ ,רערעש םעד ןוא טָאיצנעציל םעד

 ךעלַאג רעד טשינ סעמכַאמ ןוא .רעסייק ןרעוו לָאז רַאה ןַײז ?ליוו רע ביוא ,רעקיא עמ
 לָאז טָאביק ןָאד יידעק ,ָאינעדראק --- ןייגטימ טלָאװעג טָאה אינעדרַאק טשינ ןוא

 ךעלַאג רעד ןוא ,טַאהעג םיא טימ טָאה רע סָאװ ךעסכיס םעד ןענַאמרעד טשינ ךיז

 'וד טזָאלעג ייז ןבָאה --- ַײברעד ןַײז לָאז רע קיטיינ טשינ ןיא לַײװרעד סעמכַאמי

 טָאה ךעלַאג רעד .סופוצ ןעגנַאגעגכָאנ ךעלעמַאּפ ןענַײז ייז ןוא רעירפַא ןייג ערעדנַא
 ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה יז ןוא ,ןָאט ףרַאד עעטָארָאד סָאװ ןגָאזנָא ןסעגרַאפ טשינ |

 סע זַא ױזַא ןרעוו טכַאמענ טעװ ץלַא ןוא ןבָאה טשינ םירוסעי ןייק ןלָאז ייז זַא

 .ןענַאמָאר-רעטיר יד ןלָאמ ןוא ןרעדָאפ סָאד יו ,ןלעפ טשינ עלעטניּפ ןייק לָאז

 ןָאד ןפָארטעג ןבָאה ייז ןעוו ,לַײמ לטרעפ ַײרד ןעגנַאגענּפָא ייז ןענַײז טַאהעג
 םעד ןָא ךָאנ שטָאכ ;םענעוטעגנָא ןַא ןיוש ,ןזדלעפ ןֹופ רעטנָאלּפ ַא ןשיווצ ןטָאכיק

 יא ,טגָאזעג ריא טָאה ָאשטנאס ןוא ןעזרעד םיא טָאה עעטָארָאד רָאנ יו ,רעצנַאּפ

  טָאה ןטלַאהעגכָאנ ןוא עּפַאקש ריא ןָאטעג בַײרט ַא יז טָאה ,טָאכיק ןָאד זיא סָאד

 -נפָאװ ריא טָאה ,םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא יז יו ןוא .רערעש רעטקידרעבַאב רעד ריא
 -ייז ןיא ןעמענ ןעגנַאנענוצ זיא ןוא לזייא-ליומ ןַײז ןופ ןפרָאװענּפָארַא ךיז רענערט

 טָאה ןוא ןעננורּפשענּפָארַא טײקטסַײרד סיורג טימ זיא יז ןוא ,ןעעטָארָאד סמערָא ענ

 טָאה רע שטָאכ ןוא .ןטָאכיק ןָאד רַאפ ןעינק יד ףֵא טלעטשענ ךיז ןוא טנַאּפשעגוצ

 :טדערעג ױזַא םיא וצ ,עקידנעינק ַא ,יז טָאה ,ןבייהוצפיוא יז ןסירעג ךיז

 -יר רעקיטומ ןוא רעקיטכעמ ,ָא ,ןבייהפיוא טשינ ןענַאד ןופ ךימ לעוװ ךיא ---

 טעװ סָאװ ,בָאג א ןקיליװַאב רימ טעוו טייקכעלפעה ןוא טייקסטונ רעַײא זיב ,רעטי

 -ַאב ןוא רעזָאלטסיירט רעד סעוװיוטעל ןוא עפוג ךַײא ןופ םור ןוא דעוװָאק םוצ ןַײז

 רעַײא ןופ טומ רעד בוא ןוא .ןעזעגנ ןעוו טָאה ןוז יד סָאו ,עלוסב רעטסקידייל

 ,םור ןכעלברַאטשמוא רעַײא ןנעוװ גנַאלק רעד יוװ סיורג ױזַא זיא םערָא ןקרַאטש

 -רעמ ןופ טמוק סָאװ ,רעכעלקילנמוא רעד ןָאט וצ עוויוט יד וועיוכעמ ריא טנַײז
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 ֿגנולייה ַא יו ךַײא טכוז ןוא ןעמָאנ ןטמירַאב רעַײא ןופ ךורעגליֹוװ םעד ףַא םיקָאכ

 יי | .ןגָאלּפ עריא וצ

 טָאכיק ןָאד טָאה -- עמַאד ענייש ,ןרעפטנע טשינ טוָאװ ַא ךַײא לע ךיא --

 םעוו ריא זיב ,טייהנגעלעגנָא רעַײא ןופ ןרעה טינרָאנ רעמ ליוװ ןוא --- ,טרעפטנעעג

 | .ןבייהפיוא דרע רעד ןופ ךַײא

 עלוסב עטרַאצַאב יד טָאה -- ,רַאה ןַײמ ,ןבייהפיוא טשינ ךימ לעוו ךיא ---

 בָאג יד ןרעוו טקיליװַאב טייקכעלפעה רעַײא ןופ טשינ טעוװ טשרעוצ ביוא -- ,טגָאזעג

 .ךַײא ַאב טעב ךיא סָאװ

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ךַײא יז ביג ןוא ךַײא יז קיליװַאב ךיא --

 ןַײמ ןופ ,גיניק ןַײמ ןופ גנורענימ רעדָא ןדָאש םוצ ןַײז טשינ טעוװ יז רָאנ בוא ---

 ןוא ץרַאה ןַײמ וצ לסילש םעד טנעה עריא ןיא טלַאה סָאװ רעד ןופ ןוא דנַאלרעטַאפ

 | | .טייהיירפ

 ריא סָאװ ץלַא ןופ גנורענימ רעד וצ טינ ןוא ןדָאש םוצ ןַײז טשינ טעװ סָאד ---

 .עלוסב עטקיטייוועצ יד טרעפטנעעג טָאה -- ,רַאה רעביל ןַײמ ,טגָאז

 רעיוא סטָאכיק ןָאד וצ ןגיובענוצ ךיז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה ענער רעד ןיא ןוא

 :טדערעגנַײרַא םיא ןיא ?יטש רעייז ןוא

 ,טעב יז סָאװ בָאג יד ןקיליװַאב ריא געמ ,רַאה ןַײמ ,טייקידענעג רעַײא --

 םעּפע ןענעגרַאהקעװַא ןפרַאד זיולב טעװ ריא ,טייקיניילק ַא ןיא טייג סע סעמבַאמ

 יד ,ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ עקידריוװכיוה יד זיא ךַײא טעב סָאװ יד ןוא ,זיד ַא

 .עיּפָאיטע ןיא ןָאקימָאקימ ךַײרגיניק ןסיורג ןופ ןגיניק

 ןָאט ךיא לעװ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ןַײז טשינ לָאז יז רעוו ---

 ןַײמ טיול ןָאט וצ רימ טסייה ןסיוועג ןַײמ סָאװ ןוא ןָאט וצ וועיוכעמ ןיב ךיא סָאװ

 רעַײא לָאז --- :טגָאזעג ןוא עלוסב רעד וצ ךיז רע טָאה טיירדענמוא ןוא -- .ףורַאב

 ריא סָאװ בָאנ יד ךַײא קיליװַאב ךיא םורָאװ ,ןבייהפיוא ךיז טייקנייש סיורג

 י .ןטעב ךימ טליוו

 רעַײא --- טגָאזעג עלוסב יד טָאה -- ,זיא ,ךַײא ַאב טעב ךיא סָאװ ,בָאג יד ---

 ןריפ ךַײא לעװ ךיא ּוװ רימ טימ ןעמוס ףעקייט לָאז טײקכעלנױשרַאּפ עקיטומסיורגנ

 ןייק ןעמוקכָאנ טשינ ןוא לגנַארעג ןטייווצ א ןיא ךיז ןזָאלוצנַײרַא טשינ ןגָאזוצ רימ ןוא

 סָאװ ,רעטערַאפ ַא םענייא ןָא עמָאקענ יד ןבעג רימ טעוװ ריא זיב עשַאקַאב עטייווצ

 .טבער ןכעלשטנעמ ןוא ןכעלטענ ןדעי ןגעק ךַײרגיניק ןַײמ טּפַאכרַאפ טָאה

 ןוא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ךיא גָאז ,ךיא קיליוַאב ױזַא ---

 ןוא ךַײא טרעטַאמ סָאװ עריױכשערָאמ יד ןבַײרטרַאפ ןָא טנַײח ןופ ריא טנעמ םורעד |

 טימ .ךעיוק םעַײנ ןוא ץנַאלג םעייײנ ןעמוקַאב לָאז גנונעפָאה עטכַאװשענּפָא רעַײא
 טלעטשענקירוצ ןעז ךַײא ריא טעוװ םערָא ןַײמ ןופ ףליה רעד טימ ןוא ףליה סטָאג

 ןוא רעטלַא רעַײא ןופ לוטש רעד ףַא טצעזעגקעװַא רעדיוו ןוא ךַײרגיניק רעַײא ןיא

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םינָאדכַאּפ יד ןופ סורדרַאפ ןוא ץָארט םוצ ,ענידעמ רעסיורג

-- 200 -- 



 ןיא סעמכַאמ ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןעמ לָאז ןוא ,ןקינעּפשרעדיװ ךַײא ןנעק

 | .ענַאקַאט יד ךעלטנייוועג טגיל ,ןעמ טנָאז ,גנוקיטעּפשרַאפ רעד

 ןָאד רָאנ ,טנעה יד םיא ןשוק ןסירעג ךיז טנשקַארַאפ טָאה ,ךעבענ ,עלוסב יד

 ,רילַאװַאק רעכעלפעה רענעטלַאהעגנַײא ןַא ןעוועג ןעמעלַא ןיא ןזיא סָאװ ,טָאכיק

 טימ ןוא ןביוהעגפיוא טשרעוצ יז טָאה רע .טזָאלרעד טשינ ןפיומושעב סָאד טָאה

 ןָאשטנַאס ןליופַאב טָאה ןוא ןעמונעגמורַא יז טייקכעלפעה ןוא טיײקיטלַאטש םיורג

 םיא רע לֵאֹז ךָאנרעד רלַאב ןוא סענעמיר יד ןעטנַאניסָאר ַאב ןקוקכרוד לָאז רע

 גװ ,םיױב ַא ןופ רעצנַאּפ םעד ןעמונענּפָארַא טָאה ָאשטנַאס .,ןָאטנָא רעצנַאּפ םעד
 סענעמיר יד טקוקענכרוד טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,ייפָארט א יװ ןעגנָאהעג זיא רע

 ךיז טָאה טָאניק ןָאד ןעוו ןוא ,רַאה ןַײז טרעצנַאּפעגנָא רע טָאה ,ןעטנַאניסָאר אב

 | :טגָאועג רע טָאה ,רעטרעצנַאּפַאב ַא ןעזעג ןיוש

 ,עמַאד רעד ןופ ליֹוװ םוצ טָאנ ןופ ןעמָאנ ןיא געוװ ןיא ךיז ןזָאל רימ ---

 ןעניז ןיא קרַאטש טָאה ןוא ןעינק יד ףֵא רערעש רעד ץלַא ךָאנ זיא ןענַאטשעג
 םורָאװ ,ןלַאטּפָארַא טשינ םיא לָאז דרָאב יד ןוא רעטכעלעג םעד ןטלַאהוצנַײא טָאהעג

 רע זַא ןוא ,וטפיוא רעצנַאג רעד ןרעוו עילַאק ךָאנ ןעק ,ּפָארַא םיא יז טלַאפ .רעמָאט

 י- ךיז טיירג טָאכיק ןָאד קיסַײלפ יוװ ןוא טקיליװַאב ןיוש זיא בָאנ יד ןעזעג טָאה

 רַאפ עטנירַאה ןַײז ןעמונעגנָא טָאה ןוא ןביוהענפיוא ךיז רע טָאה ,ןריפוצסיוא בָאג

 .לזײַאלױמ ןפַא טצעזענפורַא יז ייז ןבָאה ןעייווצ ןיא ןוא טנַאה רעטייווצ רעד

 טָאה רערעש רעד ןוא ןעטנַאניסָאר ףַא טצעזעגפיוא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה ךָאנרעד

 א ןבילבעג ןייטש זיא ָאשטנַאס ןוא עמייהעב-טַײר ןַײז ףֵא טכַאמעג םעװקַאב ךיז |

 ןוא םעניורב-?עה ןַײז ןופ ןדָאש םעד טנָאמרעד רעדיוו םיא טָאה סָאד .רעייגסופ

 -עגרַאפ טימ ץְלַא סָאד רע טָאה ןגָארטעגרעביא רָאנ .סיוא טציא םיא טלעפ רע יוװ

 ןוא געוו ןקיטכיר ןפַא ןיוש זיא רַאה ןַײז זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג סעמכַאמ ,ןגינ

 עדאװַא ךיז רע טָאה טכַארטענ םורָאוװ .רעסייק ןרעוו ןופ טַײװ טשינ ןיוש טלַאה

 גיניס סנטסקינייוו ןרעוו טעװ ןוא ןסעצנירּפ רעד טימ ןבָאה ענעפַאכ טעװ רע זַא
 טניפעג ךַײרגיניק סָאד סָאװ ןופרעד טָאהעג רַאצ זיולב טָאה רע .ןָאקימָאקימ ןופ

 ?טימ א טבַארטענוצ רע טָאה רעטעּפש רָאנ .ןשטנעמ עצרַאווש ןופ דנַאל ַא ןיא ךיז

 | :ןילַא ךיז וצ רע טָאה טדערעג ןוא וצרעד ךיוא

 סָאװ ?סרעגענ ןַײז ןלעו ןענַאטרעטנוא ענַײמ יצ ןָא ךימ סע טייג סָאו ---

 יז ןעק ךיא נו ,עינַאּפש ןייק ןריפ ייז ןוא ןפיש ףַא ייז ןדָאלנָא יוװ ןַײז רעמ ןעק

 -רַאּפ א רעֶדָא ?טיט ַא ןפױוקנַײא רימ טלעג םעד רַאפ ןוא ןעמוזעמ ןיא ןפיוקרַאפ

 ןַײז טעשָאּפ ךָאד טספרַאד וד ?עװלַאש ןיא ןרָאי ענַײמ ריא טימ ןבעלוצּפָא עסָאנ
 ןייגוצנָא יו ןסיוו טשינ ןוא ןבָאה טשינ ?כייס ןקָארכ ןייק ןוא רענעפָאלשרַאפ ַא

 -נוא טנזיוט ןעצ רעדָא קיסַײרד ןפױקרַאפ קילבנגיוא ןייא ןיא ןוא ןכַאז יד טימ ;

 ,ןענעק לע ךיא רָאנ יװ ,ןיילק ןוא סיורג ןקַאּפנָא ייז לעװ ךיא ,ןבעל'כ .ןענַאטרעט;
 ,עלעג רעדָא עסַײװ ייז ןופ ןכַאמ ןיוש ךיא ?עװ ,ןַײז טינ ןלָאז ייז ץרַאוװש יוו ןוא

 .רעגניפ יד ןיוש רימ ןסייב סע ,טִיינ וצרעהַא
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 -רַאפ טָאה רע זַא ,ןדירּפוצ ןוא קידסעכַאנ ױזַא ןופרעד ךיז רע טָאה טליפעג

 | .ןייג סופוצ ןופ רַאצ םענָא ןסעג

 ךעלַאנ רעד ןוא ָאינעדרַאק ןעזעגוצ ןטלַאּפש-רענייטש ןשיװצ ןבָאה ץלַא סָאד

 .טימ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןלָאז ייז זַא ןכַאמ וצ ױזַא יו טסּוװעג טשינ ןבָאה ייז ןוא

 יו טכארטעגוצ ףעקייט טָאה ,עָאצמַאה לַאב רעסיורג רעד ,ךעלַאג רעד רָאנ .ענעי

 "עג טָאה רע סָאװ ,רעש ַא טימ .ןשטנווועג ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןריפוצכרוד ױזַא

 ךרָאב יד ןָאינעדרַאק ַאב טּפוצעגמורַא לענש רע טָאה ,לדייש ַא ןיא ךיז ַאב ןגָארט

 רעביא ןוא ,טַאהעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,לטַאלַאכ ןיורב ַא ןָאטעגנָא םיא טָאה ןוא

 םעניא ןוא םעקטַײמ יד ןיא ןבילבעג זיא ןיילַא רע ןוא עלעטנעמ ץראװש ַא םעד

 טלָאװ ןײלַא רע זַא ,ןרָאװעג טרעדנערַאפ ױזַא טימרעד זיא אינעדרַאק ןוא .רעצנעּפש

 .לניּפש א ןיא ןָא ךיז טקוק רע ןעוו ,טנעקרעד טשינ ךיז

 "עג ךיז ןבָאה ייז סָאװ טַײצ רעד .רַאפ שטָאכ ןוא ,טימרעד ןרָאװעג קיטרַאפ

 זיא ,רעירפַא קעװַא ןוא רעבירַא טַאהעג ןיוש ענעי ןענַײז ,ןדיילקרַאפ ןיא ןטלַאה

 -דליוו ּסָאד סעמכַאמ ,ךַאילש ןפַא ענעי יו רעירפ ןעמוקוצסיורַא ןעוועג רעגנירג ייז

 ןייגכרוד טרָאד ןלָאז רעטַײר זַא טזָאלרעד טשינ ןבָאה געוו ןיא רענייטש יד ןוא זָארג

 םַאב לָאט ןיא טלעטשעגקעװַא רעבירעד ךיז ןבָאה ייז .רעיינסופ יװ לענש ױזַא

 טרָאד ןופ ןענַײז םירייווַאכ ענַײז ןוא טָאכיק ןָאד רָאנ יוװ ןוא גרעב יד ןופ גנַאנסױרַא

 רע יװ ,ךעלעמַאּפ רעייז םיא ףַא ןקוק ןעמונעג ךעֶלַאג רעד טָאה ,ןעמוקענסיױרַא

 ַא טקוקעג לַײװ עשביה ַא טָאה רע יו םעדכַאנ ןוא ,ןענעקרעד ןבייהנָא םיא לָאז

 :נירשעגסווא לָאק ןפַא ןוא סמערָא עטנפעעצ טימ ןעגנַאגעגננעקַא םיא רע יא ,םיא

 םדנַאֿפ רעװַארב ןַײמ ,םוטרעטיר םענופ לגיּפש רעד ןַײז ָאד לָאז טשטנעבעג ---

 ,טייקנייפ רעד ןופ עטשרעבייא סָאד ןוא םולב יד ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאביק ןָאד ןַאמ

 .רעטיר-רעדנַאװ יד ןופ ץנעסעטניווק ,עמירָא יד ןופ ףליה ןוא ץוש

 ןטָאכיק ןָאד ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ןיוש רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יו ןוא

 סָאװ ןופרעד רעטשַארעגרעביא ןַא ,טָאכיק ןָאד ןוא ,סופ ןקניל ןַײז ןופ ינק רעד אב

 "נַײא ןעמונעג ךיז טָאה ,טוט שטנעמ רעקיזָאד רעד סָאװ ןוא טרעה ןוא טעז רע

 דרעפ ןּפַא ןציז ןבילבעג זיא ןוא טנעקרעד םיא רע טָאה ףָאס םוצ ןוא םיא ןיא ןקוק

 ךעלַאג רעד רָאנ .ןכירקוצּפָארַא ףֵַא טדנעוװעגנָא ימ סיורג ןוא רענעקַארשרעד ַא יו

 :טגָאזעג םורעד טָאה טָאכיק ןָאד ןוא טזָאלרעד טשינ טָאה

 ןיז ןייק טָאה סע םורָאװ ,טַאיצנעציל רַאה ,טייקידענעג רעַײא --- ,ךימ טזָאֿפ --- |

 לָאז טייקידענעג רעַײא יוװ ןױשרַאּפ רעװעשָאכ ַאזַא ןוא דרעפ ןפַא ןציז לָאז ךיא טינ

 .םופוצ ןייֵג

 ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- ,ןזָאלרעד טשינ ןפיומושעב ךיא לעוו סָאד ---

 יפםױא ריא טָאה דײהרעקידנטַײר סעמכַאמ ,ןטַײר ןבַײלב טייקכיוה רעַײא לָאז ---

 רעזדנוא ןיא ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ ןעלגנַארעג ןוא ןטייקשידלעה עטסערג יד ןָאטעג

 ןפַא ןציז לָאז ךיא גונעג זיא ,ךעלַאנ ןקיטכיוורעדנימ ַא ,רימ רַאפ ,טרעדנוהרָאי

 רעַײא טימ םענייניא ןטַײר סָאװ ןרַאה יד ןופ ןעלזייא-?יומ יד ןופ םענייא ןופ ןקור

 ךיז טעװ רימ ןוא ,טונמוא רַאפ ןעמענ טשינ סָאד ןלעוו ייז בוא ,טייקידענעג
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 .רעטקערטשעג ןוא רעטקעלפענ רעד ףַא רעדָא סוזַאנעּפ םעד ףַא םַײר ךיא ןטכַאד

 ךָאנ טגיל סָאװ ,עקַארַאזומ רָאמ רעטמירַאב רעד ריא ףַא זיא ןטירעג סָאװ ,עּפַאקש

 טַײװ טשינ ,ַאמעלוז גרַאב ןסיורג םענופ ןקור םעד ףַא רעטפעשיקראפ א טנַײה זיב

 | . .ָאטולּפמָאק טָאטש רעטיורג רעד ןופ

 -עג טָאביק ןָאד טָאה -- ,טָאיצנעציל רַאה ,ןלַאפעגניײא טשינ סָאד זיא רימ ---

 טימ ןַײז טנידעג טעוװ ןסעצנירּפ יד עטנרַאה ןַײמ זַא ,סייוו ךיא ןוא --- ,טרעמטנע

 לטָאז םעד טייקידענעג רעַײא ןטערטּפִא רענערטנּפָאװ ריא ןסייח טעװ ןוא עביל ןַײמ

 . עמייהעב יד בוא ,ןטניה ןפַא ןכַאמ םעװקַאב ךיז ןעק רע ןוא לזייא-ליומ ןַײז ףַא

 .ןדלוד ייז טעוװ

 ךיא ןוא --- ,טרעפטנעעג ןסעצנירּפ יד טָאה -- ,ןדלוד טעװ יז ןיימ ךיא ---

 רע םורָאװ ,ןסייה ןפרַאד טשינ רעגערטנּפָאװ רַאה ןַײמ טעוו ןעמ זַא ,ךיוא סייוו

 ןױשרַאּפ רעכעלטסַײנ ַא ןזָאלרעד טשינ טעװ רע זַא ,שיפיוה ןוא ךעלפעה ױזַא זיא

 | .ןטַײר ןעק רע ןעוו סופוצ ןייג לָאז

 ,טרעפטנעעג רערעש רעד טָאה -- ,קיטכיר ---

 םעד ןטָאבעגנָא ךעלַאג םעד טָאה ןוא ןכָארקענּפָארַא לַײװ א ףֵא זיא רע ןוא

 -נָא דעװָאק םעד טָאה ןוא ןטעב טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז טָאה ךעלַאגנ רעד ןוא ,?טָאז

 טצעזענפיוא ךיז טָאה רערעש רעד ןעוו סָאװ ןעוועג רָאנ זיא קילנמוא רעד .ןעמונעג

 ןגָאז וצ ןיוש טניימ סָאד סָאװ ,סנעגנודעג ַא ,?זייא-ליומ סָאד טָאה ,ןטניה ןפָא

 רעד ןיא ןָאטעג עקירב רַאּפ ַא ןוא סיפ עטשרעטניה יד ןָאטעג בייה ַא ,סניימעג ַא
 טסורב רעד ןיא סַאלָאקינ רעטסַײמ םעד סיפ יד טימ טגנַאלרעד רע ןעוו ןוא ,ןטפול

 ןָאד ןכוז ןעמוק עצנַאנ סָאד לװַײט םוצ טקישעגקעװַא רע טלָאװ ,ּפָאק ןיא רעדא

 -רָאפ טינ רעייז זיא רע זַא ,ןָאטעג ?לסיירט ַאזַא ךָאד רעבָא םיא ןבָאה יז .ןטָאכיק

 .דרע רעד ףַא ןלַאפענּפָארַא םינָאּפ םענופ םיא זיא דרָאב יד ןוא ןלַאפעג קיטכיז

 -ענ טשינ עריירב רעדנַא ןייק רע טָאה ,דרָאב רעד ןָא ןעזרעד ךיז טָאה רע זַא ןוא

 לזייא-ליומ סָאד זַא ,ןעַײרש ןוא םינָאּפ סָאד טנעה עדייב טימ ןּפַאכמורַא יו טַָאה

 - .טצעזענסיוא ןייצ יד םיא טָאה

 -קעװַא טרעוו ,טולב ןָא ןוא ןקַאב יד ןָא ,דרָאב יד ןעזרעד טָאה טָאכיק ןָאד זַא

 :טנָאזעג רע טָאה ,םינָאּפ סרעגערטנּפָאװ םענעלַאפענּפָארַא םענופ טרעדיײלשעג

 ךרָאב יד םיא טָאה רע !רעדנווװ ַארַאס טעז ,טָאנ ןסיורג ַא ןבָאה רימ --

 - .ןעמונעגּפָארַא ענשימוא יז טלָאװ ןעמ יו םינָאּפ םענופ ןסירענּפָארַא

 טקעדעגפיוא רַאפעג ןיא ןיא עָאצמַאה עצנַאג ןַײז זַא ,ךעלַאג רעד טָאה ןעזרעד

 -ינ רעטסַײמ וצ ריא טימ ןפָאלענוצ זיא ןוא דרָאב יד טּפַאכעג רע טָאה ,ןרעוו וצ

 -ןטענוצ ּפָאק םעד םיא טָאה ,ןייצ יד ףֵא טגָאלקעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םַאלָאק

 ןימ אזא ,סעּפע טלמרומעג ייברעד ןוא ןָאטעגנָא םיא יז ןוא טסורכב ןַײז וצ טעיל

 ןוא .ןעז דלַאב סע טעװ ןעמ יוװ ,דרעב ןּפעלקוצוצ ףַא ,טנַאזעג טָאה רע יוװ ,ךורּפש

 -ערטנּפָאװ רעד ןוא ןטָארטעגּפָא םיא ןופ רע זיא ,ןָאטעגנָא םיא יז טָאה רע רָאנ יו

 ךיז טָאה טָאכיק ןָאד .ןעוועג יו רעטנוזעג ַא דרָאב ןַײז טימ ןבילבעג זיא רעגנ

 טייהננעלענ ַא ַאב םיא לָאז רע ךעלַאנ םעד ןטעבעג טָאה ןוא טרעדנווועג קרַאטש
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 ןבָאה ךורּפש רעד ףרַאד ,סעניוועמ ןַײז טיול ,סעמכַאמ ,ךורּפש םעד ןענרעלסיוא

 טרָא םעד ףַא םורָאװ .סעּפע ךָאנ רָאנ ,דרעב רָאנ טינ ןּפעלקוצוצ ךעיוק ַא ךיז ןיא

 ןוא טקידנּוװעצ ןַײז טזומעג בַײל סָאד ךָאד טָאה ,ןסירעגּפָא ךיז טָאה דרָאב יד ּווװ

 .ךרָאב יד רָאנ טשינ ןוא טכַאמעג טנוזעג ןצנַאגניא םיא טָאה רע ןוא ןנָאלשעצ

 ןענרעלסיוא רע טָאה טגָאזעגוצ ןוא ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- קיטכיר ---

 .טייהנגעלענ רעטשרע רעד אב ךורּפש םעד םיא

 -רעד ןוא ךעלַאנ רעד ןטַײר לָאז טשרעוצ זַא ,ךיז ןשיווצ ייז ןבָאה טכַאמענּפָא

 ,עמשטערק רעד וצ ןעמוקוצ ןלעװ ייז זיב ,ןטַײב ַײרד ערעדנַא יד ךיז ןלָאז ךָאנ

 ,טיירג ןעוועג ןיוש ןענַײז עֶלַא ןעוו .ןטרָאד ןופ לַײמ רָאּפ ַא ןעניפעגנ ךיז זומ סָאװ

 -עדרַאק ,ַײרד ערעדנַא יד ןוא קידנטַײר ךעלַאנ רעד ןוא ןסעצנירּפ יד ,טָאכיק ןָאד

 רעד וצ טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה ,סופוצ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא רערעש רעד ,ָאינ

 :ןסעצנירּפ

 .טלעפעג ךַײא ןענַאװ ךרוד ןריפ ,עטנרַאה ןַײמ ,עדריווכיוה רעַײא לָאז +--

 :טנַאזעג טאיצנעציל רעד טָאה ,טרעפטנעעג טָאה יז ךָאנ רעדייא ןוא

 -ניניק םעד וצ טינ יצ ?ןריפ טפַאשרעה רעַײא ?יוו ךיַײרניניק ןכלעוו ֹוצ ---

 -יק ףַא טשינ ךימ ןעק ךיא רעדָא ,סָאד טסייה ,ךיז טכַאד ױזַא ?ןָאקימָאקימ ךַײר

 .ןכיײרנינ

 ףרַאד יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ,ןעוועג טינעג גנידצלא ןיא זיא סָאװ  ,יז |

 :טגָאזעג יז טָאה עקַאט ױזַא ןוא ,ָאי זַא ,ןרעפטנע

 .נעוו ןַײמ טניל ךַײרניניק םעד טָא וצ ,רַאה ןַײמ ,ָאי ---

 ןַײמ ןייגַײברַאֿפ רימ ןזומ -- ,טנַאזענ ךעלַאנ רעד טָאה -- ,ױזַא ביוא ---

 יַאטרַאק ֹוצ געװ ןפַא ןעמענרַאפ ךיז טייקידענעג רעַײא טעוװ טרָאד ןופ ןוא ףרָאד

 טניוו רעד ביוא ןוא ,ףיש ַא ףַא ןצעזפיוא ןענעק לזַאמ טימ ךַײא טעוװ ריא זװ ,אנעג

 "יי סעּפע ןיא ריא טעװ ,םערוטש ןָא ןוא קיור םַאי רעד ,קיטסנינ ןַײז ךַײא טעוו

 ןיימ ךיא ,אנַאעמ ערעזָא עסיורג יד ןניוא יד רַאפ ןבָאה ןענעק רָאי ןַײנ יו רעקינ

 "ניניק םעד רַאפ גנַאג געט טרעדנוה יו רעמ סעּפע ךיז טניפענ סָאװ ,סַאדיטָאעמ

 | .טײקכעלרַאה רעַײא ןופ ךַײר
 -בַאמ --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,רַאה ןַײמ ,סעָאט ןיא זיא טייקידענעג רעיא ---

 בָאה ךיא ןוא ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןופ ןיב ךיא יו רָאי ייווצ ןייק ךָאנ ָאטשינ סעמ

 .ףיא בָאה ךָאד ןוא ,טַאהעג טשינ רעטעוװ טוג ןייק טַײצ עצנַאנ יד ןסעמע ןַא טימ
 רַאה םעד ןיימ ךיא ,ןשטנּווועג קרַאטש ױזַא בָאה ךיא סָאװ סָאד ןעז וצ טכיירנרעד
 ןרעיוא ענַײמ וצ ןעגנַאנרעד זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,אשטנַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד

 טגעװַאב ךימ טָאה סָאד ןוא ,עינַאּפש ןיא טָארט ןַײמ טלעטשענ בָאה ךיא רָאנ יו

 ןַײמ ןעיורטרַאפ ןוא טייקכעלפעה רעַײא וצ ןבענרעביא ךימ ןוא ןכוזוצפיוא ךַײא

 .םערָא ןכעלניזַאבמוא רעַײא ןופ טומ םעד טייקיטכערעג

 ײיק ןָאד טגָאזעג ףיורעד טָאה --- רימ וצ ביול רעד ןרעהפיוא לָאז ,גונעג ---

 רייר ערעַײא עליפַא ןוא .עפינכ ןימ ןדעי ןופ עניוס ַא ןיב ךיא םורָאװ --- ,טָאכ

 .ןרעיוא עקידעונצ ענַײמ ןכערּפשעג ןימ רעד ץלַא ךָאנ ןקידיײלַאב ,טסנרע ןענַײז
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 בָאה ךיא רעדָא טומ ךיא בָאה יצ ,ענַײמ עטנרַאה ,ןגָאז רָאנ ךַײא ןעק ךיא,

 זיב ןעניד וצ ךַײא ןבעגּפָא ךימ ךיא לעװ ,טשינ רעדָא טומ ןבָאה ךיא לעװ יצ ,טשינ

 ןטעב לעװ ךיא ןוא טַײצ ןַײז ףַא ןזָאלרעביא סָאד רימָאֿל ןוא .ןרילרַאפ ןבעל םעד

 יד ןיא טכַארבעג םיא טָאה סנױזַא סָאװ ןגָאז רימ לָאז רע טאיצנעציל רַאה םעד

 ממענ ךימ זַא ,ןָאטעגנָא טבַײל ױזַא ןוא טפַאשרעניד ןָא ,ןייֵלַא םענייא סעמיוקעמ

 ,קערש ַא ןָא

 .טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,ץרוק ןרעפטנע ךַײא ךיא לעוװו ףיורעד ---

 ,סַאלָאקינ רעטסַײמ ןוא ךיא זַא ,ןסיוו זומ טָאכיק ןָאד רַאה ,טייקידענעג רעַײא ==

 ןענָאמפױא עיליוועס ןייק ןרָאפעג רימ ןענַײז ,רערעש רעזדנוא ןוא טנַײרפ רעזדנוא

 -סיוא ןַא קירוצ ןרָאי עגנַאל טימ ,ווערָאק ַא רענַײמ סָאװ ,טלעג עמוס עסיוועג ַא

 רעביא ךערע ןַא ,טקישעג רימ טָאה ,רעדנעל רענַאידניא יד ןיא רעטרעדנאוועג

 / ןוא .עבלעז סָאד ןוא סנייא רעפעגמוש ןענייז סָאװ ,סעזעּפרװרּפ טנזיוט קיצכעז

 םינַאלזַאג ריפ ןלַאּפַאב זדנוא ןענַײז ,ןרָאפעגַײברַאפ ָאד ןענַײז רימ ןעוו ,ןטכענ

 רערעש טעד ןזַא ,טּפוצעגמורַא ױזַא ןוא ,עליפַא דרעב יד ,טביורַאב זדנוא ןבָאה ןוא

 ריא סָאװ ןַאמנגנוי םעד טָא עליפַא ןוא ,דרָאב עשלַאפ ַא ןָאטנָא טניױלעג ךיז טָאה

 ןוא .טכַאמעג ןקנעַײנ ַא יוװ ייז ןבָאה ,(ןָאינעדרַאק ףא רע טָאה ןזיוועגנָא) ָאד טעז

 -ַאק זדנוא ןענַײז ןלַאּפַאב זַא ,טנַאקַאב ןיא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא סָאװ ,זיא ןייש

 עלַא ייז טָאה ,ןעמ טגָאז ,שטנעמ רעקיטומ רעייז ַא רענייא סָאװ ,סעקינשזרָאט

 ןוא .טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה רעטכעוו יד טימ רַאסימָאק רעד שטָאכ ,טזָאלעגיַײרּפ

 ייז יו ףרוווסיוא ַאזַא רעדָא עיידרעסָאכ ַא ןַײז טזומענ עדַאװַא טָאה שטנעמ רעד

 רע טָאה טזָאלעגּפָא סעמכַאמ ,ןסיוועג ןָא ןוא ץרַאה ַא ןָא שטנעמ א רעדָא ,ןיילַא

 טלדניװשַאב .קינָאה ןשיווצ גילפ ַא ,רעניה ןשיווצ סקופ ַא ,ןסּפעש ןשיווצ ףלָאװ ַא

 סעמכַאמ ,רַאה ןכעלריטַאנ ןוא גיניק םעד ןגעק רע זיא ןעגנַאגעג ,ץיטסוי יד רע טָאה

 טָאה ,ךיא גָאז ,ןעמונעגקעװַא .ןלעפַאב עטכערעג ענַײז ןגעק רע זיא ןטָארטעגסױרַא

 סאו ,טּפַאשרעדורב עקילייה יד טרעדורענפיוא ,סיפ ערעייז סערעילַאג יד אב רע

 ריא ןיא טעװ רע סָאװ ,ךַאז ַא ,ףָאס םוצ ,רע טָאה ןָאטעגפיוא .ןרָאי עמַאק ןיוש טור

 .ןבָאה טינרָאג ךיוא ריא ןופ טעוװ ףוג םעד ןוא ןרילרַאפ עמַאשענ יד

 ערויטנַאװַא יד רערעש םעד ןוא ךעלַאנ םעד טלייצרעד טָאהעג טָאה ַאשטנאס

 ןוא ,רָאלג ליפ ױזַא טימ טריפעגכרוד טָאה רַאה ןַײז סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק יד טימ

 טלָאװעג ןוא ןלייצרעד ןסייעב ץלַאז ןייק טעװעלַאשזעג טינ םורעד טָאה ךעלַאנ רעד

 םינֲאּפ ןיא ברַאפ יד סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןגָאז רעדָא ןָאט וצרעד טעװ סָאװ ןעז רע טָאה

 זַא ,ןגָאז טגעוורעד טשינ ךיז טָאה רע ןוא טרָאװ ןדעי ַאב ןטיבעג םיא ךיז טָאה

 .טַײל עװַארב יד ןופ רעַײרּפַאב רעד ןעוועג ר ע ןיא סָאד

 לָאז --- .טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- טעװעבַארַאב זדנוא ייז ןבָאה סָאד --

 לָאז ןעמו םזָאלרעד טשינ טָאה סָאװ םעד ןַײז לכיומ טײקיצרַאהמירַאב ןַײז טימ טָאג

 .ףָארטש רעטנידרַאפ רעייז וצ ןריפּפָא ייז

 טָאה ָאשטנַאס יו ;ךעלַאנ רעד טקידנערַאפ קירעהעג יוװ ךָאנ טָאה טַאהעג טשינ

 ;ןפורעגנָא ךיז
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 ,ןָאטעגפױא רַאה ןַײמ טָאה סָאד ,טאיצנעציל רַאה ,סענָאמענ ענַײמ ףַא ---|
 ןוא טנָאזעג טשינ סעליכט םיא בָאה ךיא סעמכַאמ טשינ ןוא ,טייקשידלעה יד טָא
 ,ןזָאלוצּפָא ייז טָאג רַאפ דניז ַא זיא סע ןַא ןוא טוט רע סָאװ ןעז לָאז רע טנרָאװעג

 .םילָאוװונעמ עסיורג יו ןיהַא ייז ןעייג עלַא סעמכַאמ
 טייג רעטיר-רעדנאוו -- ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג ףיורעד םיא טָאה -- שעּפיט ---

 ,עקידנדַײל יד יצ ןַײז וצ שעריודעוו רעקיוכ ךַאז רעייז טשינ זיא סע ןוא ןָא טשינ סע
 ןיא ךיז ןעניפעג ,געװ ןיא ןָא ןפערט ייז סָאוװ ,עטנָאלּפעג ןוא עטעּפשימרַאפ יד

 ךַאז רעייז .םיסַײמ ענייש ערעייז בילוצ רעדָא סערייװַא ערעייז בילוצ טסגנַא רעד
 ערעייז טינ ןוא םירוסעי ערעייז ןעז ןוא טיונ ַא ןיא ןשטנעמ יו ייז ןפלעה זיולב זיא

 -םיוא ןלערק-עליפט יו ,ןשטנעמ ?רינש א ןפָארטעגנָא בָאה ךיא .ןטייקיטכערטרעדינ

 ןַײמ סָאװ ייז רַאפ ךיא בָאה ןָאטעג ןוא ,עכעלקילגמוא ןוא ענענַאלשרעד ,עטעליצעג
 ,טשינ טלעפעג סָאד ןעמעוו ןוא .ןָא טשינ ךימ טייג רעטַײװ ןוא ,רימ טסייה ןביולג

 -טנרָא ןַײז ןוא טאיצנעציל רַאה םעד עדריוו רעקילייה ןַײז ןופ םַאנסיוא םעד טימ

 גנארד ןכעלרעטיר ןופ ןסיוו ןָא טינ טבייה רע זַא ,ךיא גָאז ,טייקכעלנױשרַאּפ רעכעל

 טימ ןבעג ןסיוו וצ םיא סע לעװ ךיא ןוא לווּונעמ ןוא רעזמַאמ א יו טנרקַאש ןוא

 -עג סָאד טָאה רע סייעב ןוא --- .ףיוא רעגנעל ךיז טלַאה יז ּוװ טרָאד דרעווש ןַײמ

 ,רעוויק םעד טקורעגנָא ןוא סעינמערטס יד וצ טקיטסעפענוצ ךיז רע טָאה ,טגָאז

 סעסונירבטאמ ,טבױלנענ טָאה רע יוװ ,ןעוועג זיא סָאװ ,ןקעב-רערעש רעד סעטמכַאמ

 רע ןיב ,לטָאז ץיּפש ןטשרעדָאפ םעד ףֵא טקעטשענפיוא ןטלַאהעג רע טָאה ,םלעה
 -ַאק יִד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ּפעלק יד ןופ טכַײלנעגסױא ןבָאה םיא טעוו

 ,םעקינשזרָאט

 | לטיּפַאק רעטקיסיירד

 ךָאנ טימ ,טעטָארָאד רענייש רעד ןופ עמכָאכ רעד ןגעװ טלייצרעד סָאװ
 ,גנולַײװרַאפ ןוא קַאמשעגליֹוװ ןופ ןכַאז ערעדנַא

 טוג ןיוש טָאה ,ןרעלציוו א וצרעד ןוא ענולק ַא יז זיא ןעוועג סָאװ ,עעטָארָא

 -נַאס ץוכַא ,עלַא יו ןוא ןסַאּפש וצ זיא טָאכיק ןָאד טגיילעגפיוא טשינ יו ןעזענ

 יד ןופ ןײטשּפֶא טלָאװעג טשינ טָאה יז ןוא ,םיא טימ סַאּפש ןכַאמ ,ַאצנַאּפ ָאשט

 :טנָאזעג םיא יז טָאה ,זיא רע טגערעגפיוא יו ןעזעג טָאה יז זַא ןוא ערעדנַא

 טָאה ריא סָאװ ,בָאג יד ןענָאמרעד ךיז טייקידענעג רעַײא לָאז ,רעטיר רָאה --
 ןיא ןזָאלנַײרַא טשינ ךַײא ריא טרָאט ,טימרעד םעקסעה ןיא זַא ןוא ,טקיליװַאב ריס

 ןליטשנַײא טייקידענעג רעַײא לָאז .ןַײז לָאז רע ךעלגנירד יו לגנארעג רעדנַא ןַא

 -ינשזרָאטַאק יד זַא ,ןסיוו טסעוװעג טָאיצנעציל רַאה רעד טלָאוו םורָאװ ,טסורב ןַײז

 יירד ךיז רע טלָאװ ,םערָא ןטניזַאבמוא רעַײא ךרוד ןרָאװעג טַײרּפַאב ןענַײז סעק
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 -סױרַא רעדייא ,ןסיבעגנַײא גנוצ יד לָאמ ַײרד ןוא ןכָאטשעגנַײא ליומ סָאד לָאמ

 | .טייקידענעג רעַײא ןָאט ייוו לָאז סָאװ סניוזא ןעננערב

 -נָאװ ַא עליפַא ןוא -- טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ךַײא ךיא רעווש סָאד --

 .ןסירעגפיוא רימ ךיא טלָאװ עיצ
 ןוא -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,עטנרַאה ןַײמ ,ןנייוװש ל?עוװ ךיא ---

 טסורב רעד ןיא רימ אב ןיוש טָאה סָאװ ,ןרָאצ ןטכערעג םעד ןַײז רעוויוג לע

 -וצ יד טליפעגסיוא ןבָאה לעװ ךיא זיב קִיּור ןוא ליטש ןטַײר ?לעװ ןוא ,ןטָאזעגּפױא

 ביוא ,ךַײא ךיא טעב ,םענַײמ רעגַאב ןטוג םעד רַאפ ןיול ַא יו רָאנ .בָאנ עטנָאזעג

 רעוו ,לפיוו ,גרָאז רעַײא זיא סָאװ ןנָאז רימ טלָאז ריא ,קיטסעל טשינ ךַײא זיא סָאד |

 -עהענ א ךַײא רַאפ ןעמענ ייז ןופ הרַאד ךיא סָאװ ,ןשטנעמ יד ןענַײז ערעסָאװ ןוא

 .עמָאקענ עלופ ןוא עקידנקידירפַאב ,עקיר

 ךַײא ביוא -- ,עעטָארָאד טרעפטנעעג טָאה -- ןָאט ןרענ ךיא לע סָאד --

 | | .קילגמוא ןוא גָאלק ןרעה וצ קיסירדרעביא טשינ זיא

 טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ענַײמ עטנרַאה ,קיסירדרעביא ןַײז טשינ טעוװו רימ ---

 | | .טרעפטנעעג

 :עעטָארָאד טרעפטנעעג טָאה ףיורעד ןוא

 .ןטייקידענעג ערעַײא ,ןַײא ךַײא טרעה ,ױזַא ביוא---

 -עגוצ ךיז רערעש רעד ןוא ָאינעדרַאק ןבָאה ,טדערענפױרַא סָאד טָאה יז יו

 וצ טכַארט עעטָארָאד ענולק יד יו ןרעה וצ רענַאב םעד טימ ,ריא וצ רעטנענ טקור

 ןַײז יו טקנוּפ ריא ןיא טראנעג ןעוועג זיא סָאװ ,אשטנאס ךיוא .עטכישעג ריא

 םעניא טכַאמעג רעמעוװקַאב ךיז טָאה יז יווװ םעדכָאנ ןוא .טקורענוצ ךיז טָאה ,רַאה

 יז טָאה ,טיירגענוצ ןוא טכַאמעגטכערוצ ךיז לַאלכיב ןוא טסוהעגסיוא ךיז ,ל?טָאז

 | :ױזַא טא ןדייר ןעמונעג ןייכ סיורג טימ

 זַא ,ןרַאה ענַײמ ,ןסיוו ןלָאז ןטייקידענעג ערעַײא ךיא ליוװ ןעמעלַא רַאפ +--
 : ..ןעמ טפור ךימ .

 ןעמָאנ םעד יז טָאה ןסענרַאפ סעמכַאמ ,ןבילבעגנ ןייטש לַײװ ַא יז זיא ָאד ןוא

 -בַאמ ,ןעמוקענ ףליה וצ דלַאב ריא זיא רע רָאנ .ןבענענ ריא טָאה ךעלַאנ רעד סָאוװ

 :טנָאזעג טָאה ןוא ,זיא עינעמ יד סָאװ ןיא רע טָאה ןענַאטשרַאפ סעמ

 ךיז לָאז טייקידריווכיוה רעַײא ,עטנרַאה ןַײמ ,טינ רעדנּוװ ןייק זיא'ס ---

 יז טפערט סָאװ ,ןקילנמוא ערעַײא ןנעוו טלייצרעד ריא ןעוו ןשימעצ ןוא ןרילרַאפ

 ןסענרַאפ ייז זַא ,עטנָאלּפעג יד ַאב ןרָאקיז םעד ּפָא ןעמענ ייז זַא ,סיורנ ױזַא ןענַײז

 ךיא סָאװ ,עמַאד עקידריווכיוה ,ךַײא טימ ןעשענ זיא סָאד יוװ ,ןסייה ייז יו עֶליִפַא

 עטשעריוי עכעלצעזעג ,ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ ךַײא טפור ריא זַא ,ןסעגרַאפ טָאה

 רעַײא טציא ןעק ,גָאזרעטנוא םעד טימ ןוא .ןָאקימָאקימ ךַײרניניק ןסיורנ םעד ןופ

 טליוו ךַײא סָאו וצרעד ןרָאקיז םענענַאלשענ רעַײא ןריפוצ טכַײל טייקידריווכיוה

 | .ןלייצרעד ךיז

 ןָא טענַאד ןופ ןוא --- ,טרעפטנעענ עלוסב יד טָאה --- ,קיטכיר זיא סָאד ---

 ןוא ןנָאזרעטנוא רימ לָאז ןעמ .ןקיטיינ טשינ ךימ ךיא לעװ ,ךיא ןכער ,רעטַײװ ןוא
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 עטבישעג יד ןוא .עטכישעג רעסעמע ןַײמ טימ געוװ ןרעכיז ןפַא ןעמוקסיורַא ?עוװ

 -צלא רעד ָאירקַאניט םיא ןעמ טָאה ןפורעג סָאװ ,ניניק רעד רעטָאפ ןַײמ זַא ,זיא

 עשיגַאמ יז טפור ןעמ סָאװ ,עמכָאכ רעד ןיא טנרעלעגנ קרַאטש ןעוועגנ זיא ,רעסייוו

 ןַײמ זַא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה ,טפַאשנסיװ ןַײז ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,טסנוק

 רַאפ רעירפ ןבראטש טעוװ ,ַאילימַארַאכ ןניניק יז ןעמ טָאה ןפורעגנ סָאוװ ,רעטומ

 יד ןזָאלרַאפ ךיוא רע טעװ ,םורַא טַײצ לקיטש ַא ןיא ,ךָאנרעד דלַאב זַא ןוא ,םיא

 ַא ןָא ןוא ןטַאט ַא ןָא ,עמיוסעי עקידכעלַײק ַא ןבַײלברַאפ לע ךיא ןוא טלעוו
 טסייוו רע סָאװ סָאד יו ױזַא טשינ םיא טרעמיק סָאד זַא ,רע טגעלפ ןנָאז רָאנ .ןעמַאפ

 טָאװ ,?זדניא ןסיורג ַא ןופ רַאה רעד ,זיר רעקידרעטסנָאמ ַא רענייא זַא ,רעכיז ףַא

 טימ ָאדנַאליפַאדנַאּפ םיא טפור ןעמ סָאװ ,ךַײרגיניק רעזדנוא טימ טַָאמיק טצינערג

 ןענַײז םיא אב ןגיוא יד שטָאכ זַא ,ךַאז עטנַאקַאב ַא זיא'ס םורָאװ ,ןניוא עדליוו יד

 ןטלָאו ייז יו ,םורק רעד ןיא קידנעטש רע טקוק ,טרָא רעייז הַא ןעייטש ןוא עכַײלג

 עריומ א יידעק ןוא ,טייקזייב רַאפ ,ענשימוא סָאד טוט רע ןוא ,עקידלקיש ןעוועג

 טָאה ,זיר רעד טָא זַא --- ייז הַא טקוק רע סָאװ יד ףַא דעכַאּפ ַא ןוא ןפרַאוווצנָא

 ַא טימ ,עמיוסעי ַא ןבַײלב לע ךיא רָאנ יוװ ,ןיײגסױרַא טעוװ ,טסּוװענ רעטָאפ ןַײמ

 טעוװו ןוא ןעמענוצ ןצנַאגניא רימ אב סע טעוװ ןוא ךַײרגיניק ןַײמ ףַא לִיַאכ סיורג

 ךָאנ .ןבַײלקרַאפ ןענעק ךימ לָאז ךיא וו ,ןזָאלרעביא טשינ ףרָאד ןטסדנימ םעד רימ

 ןעננערב טשינ קילנמוא םעד ןוא ןברוכ םעד טעװ רע זַא ,יַאנט ַא ןלעטש טעװ רע

 -רַאַפ רע יװ ,רָאנ .ןבָאה וצ ענעסַאכ םיא טימ ןײגנַײא לעוו ךיא ביוא ,רימ ףַא

 -עג ןוא .ךעדיש ןכַײלנ טשינ ַאזַא ףַא ןייגנַײא טשינ ןפיומושעב ךיא לע ,טייטש

 -עג ןפַא לָאמנייק רָאנ ןיא רימ םורָאװ ,סעמע םענייר םעד טימרעד רע טָאה טנָאז

 ןדעדנַא םוש ןייק טימ ןוא ןבָאה וצ ענעסַאכ זיר םענעי טימ ןעמוקעג טשינ קנַאד

 .ןַײז טשינ לָאז רע קידרעטסנָאמ ןוא סיורג יו

 זַא ,ןעז לעװ ךיא ןעוו ,טיוט ןַײז ךָאנ זַא ,רעטָאפ ןַײמ ךיוא טָאה טגָאזעג,

 ,ןלעטשנגעק טינ ךימ ךיא לָאז ,ךַײרניניק ןַײס ףֵא ךיז טבַײלק ָאדנַאליפַאדנַאּפ

 סָאד ןטערטּפָא ַײרפ םיא לָאז ךיא רָאנ ,ןברוכ א רימ רַאפ ןעוועג טלָאװ סָאד םורָאװ

 ןכַאמ וצ ווערָאכ טינ ןוא ןענעגרַאהוצסױא טינ ןייננַײא טעוװ רע ביוא ,ךיײרגיניק

 ךיז ןַײז ךעלנעמ טינרָאג טעוו סע םורָאװ ,טכענקדנַאל עַײרטעג ןוא עווַארב עניימ

 לָאז ,רעטעּפש רָאנ .זיר םעד ןופ טכַאמ רעשינָאלװַײט רעד ןגעקַא ןקידייטרַאפ וצ

 ךיא ּוװ ,רעדנעל עשינַאּפש יד וצ ןזָאלקעװַא ךימ ,עקינַײמ יד ןופ לייט ַא טימ ךיא

 ןקידנרעדנַאװ ַא ןפערטנָא ךיא לעוו טרָאד ,ןנָאלּפ עניימ וצ ננולייה ַא ןעניפעג לעוו

 טֶא רעביא טײרּפשענסױא ןבָאה ךיז טַײצ רענעי וצ טעוװ ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,רעטיר

 ,טינ ךימ טרַאנ ןרָאקיז ןַימ ביוא ,םיא ןעמ טעװ ןפור ןוא ,ךַײרגניניק ןצנַאג םעד

 .טָאניכ ןָאד רעדָא טָאזַא ןָאד

 "עגנָא ךיז טָאה -- ,עטנרַאה ןַײמ ,טגָאזעג רע טָאה עמָאטסימ טָאכיק ןָאד ---

 םעד טימ רעטיר רעד ,ךיוא םיא טפור ןעמ יוװ רעדָא -- ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןפור

 .םיִנֲאּפ ןקידכעבענ

 זַא ,ךיוא רע טָאה טגָאזעג -- .טנָאזענ עעטָארָאד טָאה -- ױזַא קיטכיר ---

--- 278 --- 



 -בער רעד ףַא זַא ןוא ,םינָאּפ םענעקורט ַא טימ ,רעקיסקיוועג-ךיוה א רע טעװ ןַײז
 ןבָאה רע זומ ,ַײברעד טנָאנ ץיגרע רעדָא ,לסקַא ןקניל םענופ רעקירעדינ ,טַײז רעט
 ,סעניטעש יװ רָאה עכעלטע טימ ןסקַאװרַאפ ,קעלפ םעניורב ַא ןריובעג ןופ

 ;רעגערטנפָאװ ןַײז וצ טנָאזעג רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה טָאכיק ןָאד זַא

 ליוו ךיא סעמכַאמ ,ןָאטסיױא ךיז רימ ףלעה ,ןוז ָאשטנַאס ,וצ רָאנ טלַאה ---

 דענ םיא ןגעוו טָאה גיניק רעטנרעלענ רעד סָאװ ,רעטיר רעד סָאד ךיא ןיב יצ ןעז

 .טנָאזעג סעיוו

 דעג עעטָארָאר טָאה -- ?ןָאטסיױא טייקידענעג רעַײא ךיז ףרַאד סָאװ וצ ---

 ,טנָאז

 .טגָאזעג טָאה רעטאפ רעייא סָאװ ,עקוועדָארב יד ךיא בָאה יצ ןעז וצ פַא ---

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --

 ךיא םורָאװ -- .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ,ןָאטסיױא טשינ ךיז ףרַאד ןעמ ---

 ,עציילּפ רעד ןטימניא עקוועדַארב אזַא טקנוּפ טָאה טייקידענעג רעַײא זַא ,סייוו

 | .ןשטנעמ ןקרַאטש ַא ןופ ןעמיס ַא זיא סָאד סָאװ

 עטוג ןשיוװצ םורָאװ -- ,טגָאזענ עעטָארַאד טָאה -- ,גונעג ןיא סָאד --

 לסקַא ןפַא זיא קעלפ רעד יצ ןוא ןטייקיניילק ףַא ןקוק טשינ ןעמ ףרַאד טנַײרפ
 ןוא ,םיא טָאה ריא זַא גונעג ,קיטכיו טשינ ןיא ,עציײלּפ רעד ףֵא זיא רע רעדָא

 ךעטָאפ רעביל ןַײמ ןוא ,בַײל םוטעמוא זיא בַײל ,סנייצלַא זיא ךיז טניפעג רע וו

 -יא ךימ בָאה ןוא ןפָארטעג בָאה ךיא ךיוא ןוא םעלַא ןיא ןפָארטעג רעכיז טָאה

 ןַײמ סָאװ רעד זיא רע םורָאװ ,טָאכיק ןָאד רַאה םעד ןופ טנעה יד ףֵא ןבענעגרעב

 ךיז ןלַאפ םיִנָאּפ םענופ םינָאמיס יד סעמכַאמ ,טדערענ םיא ןנעו טָאה רעטָאפ

 רָאנ ,עינַאּפש ןיא רָאנ טינ טָאה רעטיר רעד סָאװ טייקטמירַאב רעד טימ ףיונוצ

 ,אנֹוסֶא ןיא ףיש רעד ןופ ּפָארַא ןיב ךיא רָאנ יוװ ןוא .ַאשטנַאמ אל ץנַאנ ןיא

 טָאה רימ זַא ,ןטייקשידלעה ליפ ױזַא ךַײא ןגעוו ןלייצרעד טרעהעג ןיוש ךיא בָאה

 .ךיא ךוז ךַײא זַא ,טגָאזעג דלַאב ץרַאה סָאד

 ןַײמ ,שאנֹוסֶא ןיא ףיש רעד ןופ ּפָארַא טייקידענעג רעַײא זיא ױזַא יו ---

 םַאב ןפַאה ןייק טשינרָאג זיא סָאד זַא --- ,טגערפעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,עטנרַאה

 ?םַאי

 ןוא טרעדעפעג ךיז ךעלַאג רעד טָאה ,טרעפטנעעג טָאה עעטָארָאד רעדייא רָאנ

 :טגָאזעג

 ןיא יז יו םעדכָאנ זַא ,ןגָאז טלָאװעג עדַאװַא טָאה ןסעצנירּפ עמַאד יד --

 ןגעו טרעהעג טָאה יז ּוװ טרָא עטשרע סָאד זיא ,ַאגַאלַאמ ןיא פיש רעד ןופ ּפָארַא

 , .ַאנוסָא ןעוועג ,טייקידענעג רעַײא

 .טגָאזעג עעטָארָאד טָאה -- ,ןגָאז טלָאװעג ךיא בָאה ױזַא ---

 טלייצרעד ןוא --- ,טנָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- געװ ןפַא זיא סָאד ןוא --

 .טעטסעיַאמ רעַײא ,רעטַײװ

 -- ,טרעמטנעעג עעטָארָאד טָאה --- ,ןלייצרעד טשינ ןעמ ףרַאד רעטיײװ ---

 טָאביק ןָאד רַאה םעד ןעניפעג וצ קילג עסיורג סָאד טָאהעג בָאה ךיא זַא ,טרעַײנ
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 ןַײמ ןופ ןרעשרעה ןוא ןגיניק רַאפ ןיוש ךימ ןכער ןוא ןיוש ךימ טלַאה ךיא ןוא
 -בעלרַאה ןוא טייקכעלפעה ןַײז טימ ,רימ טָאה רע סָאװ טימרעד ,ךיירגיניק ץנַאג

 ןיא טינ ןוא ןריפ םיא לע ךיא ּוװ רימ טימ ןייג וצ בָאנ יד טקיליװַאב ,טייק

 יד טימ ָאדנַאליפַאדנַאּפ טימ םינָאּפלעמינַאּפ םיא ןלעטש רָאנ יו טרָא רעדנַא ןייק

 ןגעק ןיא סָאװ סָאד ןבעגקירוצ רימ ןוא ןענעגרַאהקעװַא םיא לָאז רע ,ןגיוא עדליוו

 סעמכַאמ ,ןשטנווועג יװ ןייג זומ ץלַא זַא ןוא ,טביױרעגנקעװַא רימ אב דנורג ןדעי

 ןוא .רעטָאפ רעביל ןַײמ ,רעסיײװצלַא רעד ָאירקַאניט טגָאזעג סעיווענ טָאה ױזַא

 -ירג טימ רעֶדָא ,סעיסיוא עשַיעמַארַא טימ ןבירשעגנַײרַא ןוא ךיוא רע טָאה טנָאזעג

 ,עווענ רעד ןופ רעטיר רעד בוא זַא ,ןענעייל טשינ ייז ןעק ךיא סעמכַאמ ,עשיב

 ,ןבָאה ענעסַאכ רימ טימ ןלעוו טעװ ,זיר םעד טקיטשרעד ןבָאה טעוװ רע יו םעדכָאנ

 בַײװ ךעלצעזעג ןַײז ןרעוו וצ ,ןנעקרעד טרָאװ ןייא ןָא ,ןקיליװנַײא דלַאב ךיא לָאז

 - ,ןױשרַאּפ ןַײמ טימ םענייניא ךַײרגיניק ןַײמ ץיזַאב ןיא ןבענּפָא םיא ןוא

 ןָאד ןָאטעג נָאז א ףיורעד טָאה -- ?טנַײרפ ָאשטנַאס ,ריד טלעפעג יו ---

 טִא ,עז ?טגָאזעג ריד ךיא בָאה סָאװ ,רָאפ טמוק ָאד סָאו טסרעה וד -- ,טָאכיק

 .ןבָאה וצ ענעסַאכ ףַא ןגיניק ַא ןוא ןשרעה וצ ּוװ ךַײרגיניק א ןיוש רימ ןבָאה

 רע זַא ,גנוי-רעזמַאמ םעד רַאפ --- ,טנָאזעג ָאשטנַאּפ טָאה --- רעווש ךיא --

 םעד ָאדנַאליפַאדנַאּפ םעד ןבָאה טעוװ רע יו םעדכָאנ ןבָאה ענעסאכ טשינ טעוו

 יד ױזַא רימ ןלָאז !טינ םיא טלעפעג ןגיניק יד ןגָאז ךָאנ ןעק רע !ןסירעצ ?גרָאג

 , !ןעיירדרעביא ךיז טעב ןיא יילפ

 טימ ןָאטעג שטַאּפ 8 לָאמ ייווצ ךיז רע טָאה ,טגָאזענ סָאד טָאה רע סייעב ןוא

 ךלַאב ןוא טייקנדירפוצ רַאפ ןעגנורּפשעגרעטנוא ןוא סעװעלַאכ יד ןיא טנעה יד

 םיא ןוא סעצייל יד רַאפ ?זייא-?יומ סעעטָארָאד ןעמונעגנָא ןוא ןפָאלענוצ רע זיא

 ןבעג םיא לָאז יז ןטעבעג ןוא טלעטשעג ןעינק יד ףַא ריא רַאפ ךיז ןוא טלעטשענּפָא

 -ַאה ןוא ןגיניק ןַײז רַאפ ןָא יז טמענ רע זַא ,ןכייצ ַא יו ןשוק םוצ טנעה עריא

 .עטנר

 -יא רעטכעלעג ןופ ןטלאהנַײא טנעקעג סָאד ךיז טָאה עקימורַא יד ןופ רעוו

 ?סעמימט סטכענק ןַײז ןוא סעאנושעמ סרַאה םעד רעב

 םיא טָאה ןוא טנעה עריא ןבענעג ןסעמע ןַא טימ םיא טָאה עעטָארָאד ןוא

 טעװ ?מיח רעד ןעוו ,ךַײרגיניק םעניא ריא ַאב רַאה ןסיורג א רַאפ ןכַאמ טנָאזעגוצ

 ריא טָאה טקנַאדעג .ןסינענ ןוא ןבָאה םוצ ןבעגקירוצ ריא סָאד ןוא ןָאטליװװ ריא

 -רעדנַאנופ רעדיוו ךיז ייז ןבָאה עלַא זַא ,רעטרעוו םינימ ענױזַא טימ ָאשטנַאס

 .טכַאלעג

 "עג ןַײמ זיא -- טגָאזעג רעטַײװ עעטָארָאד טָאה ,ןרַאה ענַײמ ,סָאד טָא --

 ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ןופ זַא ,ןנָאז וצ רָאנ טבַײלב רימ .עטכיש

 רעד יו ןבילבעג טשינ רעמ רימ זיא ,ןטײלגַאב וצ ךימ ןעמונעגטימ ךיירגיניק ןַײמ

 -רעד ןענַײז עקירעביא עלַא סעמכַאמ ,רענערטנפָאװ רעקידרעב רעוװַארב רענייא

 םַאי ןפַא טּפַאכרַאפ זדנוא טָאה סָאװ ,םערוטש ןסיורגנ ַא סייעב ןרָאװעג ןעקנורט

 רימ ןבָאה עדייב רימ ןוא ,ןניוא יד רַאפ ןפַאה םעד טָאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו
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 סנַײמ ןבעל עצנַאג סָאד יװ ,סענ ַא טימ יו ,רעטערב ייווצ ףֵא טעװעטַארענ ךיז

 .טקרעמעג טסעװעג ןיוש ךַײא סע טָאה ריא יװ ,שינעמייהעג ןוא םיסינ עליוה זיא

 ,ןבעגעגרעביא קיטכיר טשינ רעדָא ןבירטעגרעביא סעּפע ןיא בָאה ךיא ביוא ןוא

 ,טגָאזעג ביֹוהנֶא ןופ טָאה טאיצנעציל רַאה רעד סָאװ ףיורעד דלוש יד טפרַאװ

 ַאב ןרָאקיז םעד ּפִא ןעמענ ןדייל עסיורג טסרעסיוא ןוא עקידרעדייסעק סעמכַאמ

 .עטגָאלּפעג יד

 -ימ ןוא עקידריווכיוה ,ָא ,ןעמענּפָא טשינ ןרָאקיז םעד ייז ןלעוו רימ ַאב -- |

 ןסייעב ןדַײל לָאז ךיא ןַײּפ ?פיוו --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- !עמַאד עקיט

 -םערקַאב טימרעד ןוא ,ןַײז לָאז ןיַײּפ ןיַימ טרעהרעדמוא ןוא סיורג יוװ ,ךַײא ןעניד

 זַא ,רעווש ךיא ןוא ,טנַאזענוצ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,בָאנ יד ַײנסָאדנופ ךיא קיט

 ןדליו רעַײא טימ ןפערט וצ ךימ יידעק טלעװו קע ןיב ןייג ךַײא טימ לעװ ךיא

 ןַײז םערָא ןקראטש ןַײמ ןופ ןוא טָאג ןופ ףליה רעד טימ ןכער ךיא סָאװ ,עניוס

 רעטונג ןגָאז טינ ?יוו ךיא ...רעד טָא ןופ ףרַאש רעד טימ ןטלַאּפשעצ ּפָאק ןצלָאטש

 .עמונעגוצ ענַײמ רימ אב טָאה סָאװ ,עטנָאמַאסַאּפ ןופ סעניכ קנַאד א ,דרעווש
 :טגָאזעג רעטַײװ טָאה ןוא ,ךיז רַאפ רעטרעוו עטצעל יד רע טָאה טגָאזעג ---

 טלעטשעגרעדיוו ךַײא ןוא ןטלָאּפשעצ םיא ןבָאה לעװ ךיא יז םעדכָאנ ןוא; !

 ךיז טימ ןָאט וצ ןַײז ַײרפ ריא טעװ ,עכולעמ רעַײא ןופ ץיזַאב ןכעלדירפ םעניא

 -עג ןַײמ ןבָאה ?עװ ךיא גנַאל ױזַא סעמכַאמ ,ןלעפעג רעסעב טעוװ ךַײא יוװ ןיילַא

 ןגעו עװָאשכַאמ רעד ןיא ןרױלרַאפ ,ןעגנַאפעג ץרַאה ןַײמ ןוא ןעמונרַאפ קנַאד

 עז והעק לָאז ךיא ךעלנעמ טשינ זיא ,טינ טרָאװ ןייק ךיא גָאז רעמ ןוא ..,רענעי

 .סקינעפ ?ניופ םעד טימ עליפַא ןַײז לָאז ,ןבָאה ענעסַאכ ןטערטוצ

 זיא ,ןבָאה ענעסַאכ ןלעװ ןנעו טצעל םוצ טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ סָאד

 לָאק ןַײז סעַאק סיױרנ טימ טָאה רע זַא ,ןָאשטנַאס ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ױזַא

 :טגָאזעג ןוא ןביוהעגפיוא

 רַאה ,טייקידענעג רעַײא זַא ,ןיילַא רימ אב רעווש ןוא רעדַאנעמ ןיב ךיא --

 -ענעג רעַײא ךעלגעמ סע זיא יװ םורָאװ .ןעניז ןלופ םַאב טשינ זיא ,טָאכיק ןָאד
 רעקידריוכיוה אזַא טימ ןבָאה ענעסַאכ רע לָאז יצ סעקייפס ןבָאה לָאז טייקיד

 פדנייטש-ןכייצ ןדעי ַאב ךַײא טעװ לזַאמ סָאד זַא ,ריא טניימ ?זיא יז יו ןסעצנירּפ

 -יצלוד עטנרַאה ןַײמ רעשפע זיא ?לָאמ עקיטציא סָאד יוװ קילג ַאזַא ןנָארטרעטנוא

 .,ןנָאז ןצ טיירנ ןיב ךיא ןוא ,ריא ןופ טפלעה ַא טינ עליּפַא ,טינ סָאד ?רענעש אענ

 ,ןפיוא ַאזַא ףֵא .סױרָאפ ָאֹד טַײר סָאװ יד ןופ עליפַא ךיש יד וצ טינ טמוק יז זַא

 ,טרַאװרעד ךיא סָאװ םוטנטשריפ סָאד טינ ןוא ןבָאה ראי ץרַאװש ַא ךיא לעוװ

 טָאה .םַאי ןיא ?פָאטרַאק ענעטָארבעג ןכוז ןיינמוא טעװ טייקידענעג רעַײא ביוא

 טמענ ןוא ,ןייג סע לָאז ?װַײט םוצ ,ןבָאה ענעסַאכ ריא טלָאז ףעקייט ,ענעסַאכ

 ריא זַא ןוא ,סיבָאװ סיבָאוװ ןַײרַא טנעה יד ןיא ךַײא טלַאפ סָאװ ,ךַײרגיניק סָאד

 .ךָאנרעד ןוא ךעליימעל ענשימ רעדָא זיקרַאמ רַאפ ךימ טכַאמ ,גיניק ןרעוו טעוו

 .ןעמענ ?װַײט רעד גנידצלַא סע געמ

 -לוד עמאד ןַײז ןנעק ךייר עקידנרעטסעל יד טרעהרעד טָאה טָאכיק ןָאד זַא
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 ,ןביוהעגפיוא ןקָאלפ ןַײז טָאה ןוא ןנָארטרַאט טנעקעג טשינ סָאד רע טָאה ,ַאעניצ

 טָאה ןוא ,ןענעפע וצ ליומ םעד ןָא ןוא ןָאשטנַאס וצ ןדיירוצסיוא טרָאװ ַא ןָא
 ןעוו ןוא .ןפרָאװענמוא דרע רעד וצ םיא ןבָאה סָאװ ,ּפעלק ייוצ טגנַאלרעד םיא

 רעכיז םיא רע טלָאװ ,ןגָאלש טינ רעמ םיא לָאז רע םיא וצ טינ טַײרש עעטָארָאד

 ,טעגרַאהרעד ןטרָאד

 -בערטרעדינ -- ,טגָאזעג םורַא עלַײוו ַא ןיא םיא רע טָאה -- ריא טניימ --

 יד ןשיװצ ןּפַאכנָא קידנעטש ךימ טגעמ ריא זַא -- ,טנַײז ריא סָאװ רעיוּפ רעקיטי

 ?ןַײז ?כיומ ךַײא לָאז ךיא ןוא ןרעלעפ ןײגַאב קידנעטש טנעמ ריא זַא ןוא סיפ
 ןד סָאװ ,טזיב ֹוד סָאװ קינמערייכ רעקידעזווינ ,ןעקנעד טינרָאנ ךַײא טלָאז ריא

 ריא טסייוו ןוא .ַאעניצלוד רענייש ןכַײלגרַאפ םוצ טשינ רעד וצ גנוצ יד טסּפוטש

 ,םערָא ןַײמ ןיא ןַײרַא רימ טסיג יז סָאװ ,טומ רעד טשינ ןעוו זַא ,ּפָאלב ערטיכ ,טשינ

  ףיא ,רָאנ רימ טגָאז ?ןענעגרַאהרעד וצ יולפ ַא טַאהעג טשינ טומ ןייק ךיא טלָאװ

 -גיניק סָאד ןענוװענּפָא טָאה ריא טניימ רעוו ןוא ,גנוצ-ןעננאלש רעד טימ ץעל

 סָאד סָאװ) טכַאמעג ןיקרַאמ .רַאפ ךַײא ןוא ןטינשענּפָא ּפָאק םעד זיר םעד ,ךַײר

 טינ ביוא ,(טריסקַאטענּפָא ןוא קיטרַאפ ,ךַאז ענעָאטענּפָא ןַא רימ אב זיא ץלַא

 עריא רַאפ רעוועג ריא טימ יװ טנַאה ןַײמ טימ טריפ סָאװ אעניצלוד ןופ טומ רעד

 ךיא ןוא ,ךעײצַאנעמ רימ ןיא ןיא יז ןוא רימ ןיא ךיז טנָאלש יז ?ןטייקשידלעה

 ,רעניימעג רעזמַאמ ,ָא .ןַײזָאד ןוא ןבעל בָאה ןוא ריא ןיא םעטָא ךיא ןוא בעל

 רעד ןופ ביוטש םעד ןופ ךַײא טעז ריא סָאװ ,טנַײז ריא סָאװ ,קינעװיוטעפָאק

 ריא טלָאצ סטוג םעד רַאפ ןוא ?טיט ַא טימ רַאה ַא ןרעוו וצ ןביוהעגפיוא דרע
 !ןָאטעג ךַײא סָאד טָאה סָאװ רעד ףַא סטכעלש ןדייר טימ

 ץלַא ןרעה ןענעק ןעוועג טשינ לָאז רע ןגָאלשעצ ױזַא ָאשטנַאס זיא ןעוועג טשינ

 יו רעלענש ךיז רע טָאה ןביוהעגפיוא ןוא ,טדערעג םיא וצ טָאה רַאה ןַײז סָאװ

 -עב רעטריסערד סעעטָארָאד רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא טקנעדענ טָאה ןעמ

 ;טנָאזעג םענַײז רַאה םעד ןטרָאד ןופ ןוא עמייה

 -ַאכ טשינ ןסָאלשטנַא ןיא טייקידענעג רעַײא ביוא ,רַאה ןַײמ ,רימ טגָאז ---

 טשינ טעוװ ךיַײרניניק סָאד זַא ,רָאלק ךָאד זיא ,ןטשריפסיורג רעד טימ ןבָאה וצ ענעס

 ריא טנעק ןדָאנעג רַאפ עשז סָאװ ,ןבָאה טשינ סע טעוװ ריא ביוא ןוא ,סרעַײא ןַײז

 יי ,ענעסַאכ טָאה ריא ,טייקידענעג רעַײא .ייוו רימ טוט סָאד טָא ?ןָאט רימ

 למיה ןופ יוװ ָאד יז ןבָאה רימ ןעוו ,טציא ןיוש ,ןניניק רעד טימ ,סנייא ןוא סנייא
 .אעניצלוד עטנרַאה ןַײמ וצ ןייגקירוצ ךַײא ריא טנעק ךָאנרעד ןוא ,טנגערענּפָארַא

 ךעַײש סָאװ .רעבַײװסּפעק טַאהעג ןבָאה סָאװ ןגיניק ןעוועג טסעוועג ךָאד ןענַיז

 ייז ןעעז ,ןגָאז ןיוש בוא ,טגָאזעג סעמע םעד שטָאכ ,טינ ךימ ךיא שימ ,טייקנייש

 .ןעזעג טשינ לָאמנייק אעניצלוד עמַאד יד בָאה ךיא שטָאכ ,ןייש סיוא עדייב רימ

 טָאה -- ?רעטערַאפ רעקידנרעטסעל ,ןעזעג טשינ יז טסָאה וד טפייה יו ?--

 ריא ןופ רעפטנע ןַא טכַארבעג טשרע טשינ רימ וטסָאה -- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד
 | ?טַײז

 -עג ָאשטנַאס טָאה -- ,ךעלעמַאּפ ױזַא ,ךיא גָאז ,ןעזעג טשינ יז בָאה ךיא ---



 -יימ ערעדנַא עריא ןוא טייקנייש ריא ןקרעמ ןענעק ןעוועג לָאז ךיא זַא --- ,טגָאז

 ,רימ יז טלעפענ ,לַאלכיב ,ױזַא רָאנ ,םיטָארּפ עלַא טימ סעל

 וד ייז ןוא --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,לכיומ ריד ךיא ןיב טציא --
 -נעמ םעניא טינ ןענַײז ןעגנוגער עטשרע יד םורָאװ ,ריד ףַא סעַאק ןַײמ לכיומ רימ
 ,טנעה סנשט

 קעשייכ רעד זיא רימ אב ןוא --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ןיוש עז ךיא --
 לָאמנייא שטָאכ ןטלַאהנַײא טשינ ךימ ןעק ךיא ןוא ,גנוגער עטשרע ןַײמ ןדייר וצ

 ,גנוצ רעד ףַא טמוק רימ סָאװ ןנָאז וצ = |

 ,ָאשטנַאס ,גנוטכַא ביג -- טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- ןנעװו טסעד ןופ ---

 ךיא גָאז רעמ ןוא ...םענורב םוצ גורק רעד טייג גנַאל ױזַא םורָאװ .טסדער וד יוװ

 | ,טינרָאג ריד

 מיה ןיא טציז טָאג -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ןיוש ריא טעז --

 ךיא ,רעגרע טוט סע רעוו טעפיוש רעד ןַײז רע לָאז ןוא ,לדניווש םעד וצ טעז ןוא

 .טוג טשינ טוט ריא סָאװ ריא רעדָא טונ טשינ דער ךיא סָאװ

 ,וצ טפיול ,ךינ ,טגָאזעג עעטָארָאד טָאה -- ,ןַײז טשינ סע לָאז רעמ ---

 פבױמ ךַײא לָאז רע םיא טעב ןוא רַאה רעַײא ַאב טנַאה יד טשוק ןוא ,ָאשטנַאס

 ןוא רעטרעוו-ביול ערעַײא ףַא גנוטכַא רעמ טיג רעטַײװ ןוא ןָא טנַײח ןופ ןוא ,ןַײז

 ַאסָאבָאט עמאד רענעי ןנעװ סטכעלש ןייק רעמ טינ טדער ןוא רעטרעװדלדַאט

 ךַײא זַא ,טָאנ ףֵא ךַײא טזָאלרַאפ ןוא ,ןעניד םוצ טינ ביוא ,טינ יז ןעק ךיא סָאװ

 .טשריפ ַא יװ ןבעל טלָאז ריא ּוװ ,עכולעמ ןייק ןלעפ טשינ טעוװ

 ַאב ןטעבעג טָאה ןוא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד טימ ָאשטנַאס זיא ןעגנַאגעגוצ

 םעדכַאנ ןוא ,ןבעגעג ץלָאטש ןקִיור טימ םיא יז טָאה רע ןוא ,טנַאה יד רַאה ןַײז

 -ָארב ןַײז ןבעגעג טָאכיק ןָאד םיא טָאה ,ןָאטעג שוק ַא טנַאה יד טָאה ַאשטנַאס יוז

 םיא טָאה רע סעמכַאמ ,רעירפ ףַא ?סיבַא ןײנסױרַא לָאז רע טגָאזעג םיא ןוא עכ

 טָאה אשטנאס ,ןכַאז עקיטכיוו רעייז ןגעו םיא טימ ןסעומש ןוא ןנערפ וצ סעּפע

 -עג םיא טָאה טָאכיק ןָאד ןוא רעירפ ףַא סױרַא ייז ןענַײז עדייב ןוא ןָאטעג ױזַא

 | | | :טגָאז

 בָאה ןוא טַאהעג טשינ טַײצ ןייק ךיא בָאה ,ןעמוקעג טזיב וד יו דלַאב ---

 ןגעװו ףןכַאז עקידמיטָארּפ ךַאס ַא ןגערפוצסיוא ךיד טרָא סָאד טָאהעג טשינ ךיוא

 -עג טסָאה וד סָאװ ,רעפטנע םעד ןגעוו ןוא טריפעג טסָאה וד סָאװ ,סעכילש ןַײד |

 --ַאפ ,טרָא ןוא טַײצ ןגָארטעגרעטנוא זדנוא טָאה לזַאמ סָאד זַא טציא ןוא .טכַארב

 | .ןסַײנ עטוג יד טימ ןבעג רימ טסנעק וד סָאװ ,קילנ סָאד רימ ןופ טינ דַײמ

 -טנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,טליוו ריא סָאװ ןגערפ טייקידענעג רעַײא לָאז ---

 -נײרַא ןטוג םעד יו גנַאנסױרַא ןטוג ַאזַא ןבעג ץלַא ףַא לעװ ךיא ןוא -- ,טרעפ

 -ייוו ןוא טציא ןופ ,רַאה ןַײמ ,ךַײא טעב ךיא רָאנ .טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ גנַאג
 יי .רעקידעמָאקענ ַאזַא ןַײז טשינ ריא טלָאז רעט

 | ..טגָאזעג טָאכיק ןַאד טָאה -- ?ָאשטנַאס ,סָאד וטסגָאז סָאװ ןגעקַא ---

 -ַײז ּפעלק עקיטציא יד סעמכַאמ --- טרעפטנעעג רע טָאה --- סע גָאז ךיא --
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 "עגנָא זדנוא ןשיווצ טָאה ןטָאס רעד סָאװ ,ךעסכיס םענעי רַאפ ןעוועג רעכיג ןענ

 עטנרַאה ןַײמ ןגעק טדערעג בָאה ךיא סָאװ םעד רַאפ רעדייא ,טכאנ ענעי טעברַא

 םָאד עליפא ןעוו ,טייקילייה ַא יו יז רערַאפ ןוא ביל יז בָאה ךיא סָאװ ,אעניצלוד

 .טייקידענעג רעַײא ןופ ךַאז ַא יו זיולב ןַארַאפ ריא ןיא זיא

 ,ךיד ךיא טעב ןבעל ןַײד אב ,ָאשטנַאס ,ןכַאז יד ןגעו רעמ טשינ דער --

 בָאה ךיא ,ןקיטייוו רימ טפַאשרַאפ סָאד םורָאװ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה ---

 זיײוַא עַײנ רַאפ,, ;טגָאז ןעמ סָאװ ךָאד טסייוו וד ןוא ,ןעוועג ?כיומ רעירפ ןיֹוש ריד

 | ."שינעמוקּפָא עַײנ ,סער
 א ןעזרעד ,ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ּוװ ,געװ ןרעביא ייז ןבָאה ענער רעד ןיא

 יצ ַא ןַײז וצ רע טָאה ןעזעגסיױא ןוא ,?זייא ןַא ףֵא קידנטַײר ןעמוקנָא ןשטנעמ

 םיא ןענַײז ,ןעלזייא ןעזרעד טָאה רע רָאנ וו סָאװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רָאנ .רענייג

 ןעזרעד טָאה רע רָאנ יװ ,דלַאב טָאה ,ןעגנַאגעגסיױא עמַאשענ יד ןוא ןניוא יד
 ןשירענַײניצ םעד טימ ןוא .עטנָאמַאסַאּפ סעניכ םיא ןיא טנעקרעד ,ןשטנעמ םעד

 -ַאוו ,ןעוועג זיא סעמע רעד יװ ,לכליינק סלזייא ןַײז ןניוצענסױרַא רע טָאה םידָאפ

 םיא לָאז ןעמ יידעק .םעניורב-לעה ןַײז ףֵא עקַאט עטנָאמַאסַאּפ טָאה ןטירעג םור

 ַא יו ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,?לזייא סָאד ןפיוקראפ וצ יידעק ןוא ןענעקרעד טשינ

 יו ,טדערעג טוג רעייז טָאה רע ןכַארּפש ערעדנַא יװ ,ךַארּפש רעייז סָאװ ,רענייגיצ

 םיא טָאה ןוא ָאשטנַאס םיא טָאה ןעזרעד .ןריובעג ןופ ענַיז ןעוועג ןטלָאװ ייז

 ןעַײרש ןעמונעג רע טָאה ,טנעקרעד ןוא ןעזרעד םיא טָאה רע רָאנ יוװ ןוא ,טנעקרעד
 | :םיא וצ

 ,ןבעל ןַײמ ּפִא רימ זָאל ,גנוריצ ןַײמ ּפִא זָאל !ָאיליסעניכ וװענַאג וד ,ךַא --

 .ענַאטַאמ ןַײמ רעביא רימ זָאל ,לזייא ןַײמ ּפִא רימ בינ ,ור ןַײמ ףיוא טשינ סערפ

 ףיד אב טשינ טלַאה ןוא ,וענַאג ,ןענַאד ןופ קעװַא ,גנוי-רעזמַאמ וד ,ףױלטנַא

 - !סנַײר טשינ זיא סע סָאװ
 -בַאמ ,ןעַײרעלדיז ןוא רעטרעוו ליפ ױזַא ןבָאה טּפרַאדַאב טשינרָאג טָאה ןעמ

 ,סיפ ןלעטש ןעמונעג ןוא ןעגנורּפשענּפָארַא סעניכ זיא ,טרָאװ ןטשרע םַאב סעמ

 טָאה ןעמ ןוא ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא טונימ ןייא ןיא ןוא ןפָאלעג טלָאװ רע יו

 .ןעזענ טשינ ןיוש םיא

 -עג ןוא ןעמונענמורַא םיא טָאה ןוא ?זייא ןַײז וצ ןעמוקענוצ זיא ַאשטנַאס

 | :םיא וצ טדער

 -ַאכ ,ןגױא ענַײמ ןופ רעניױרב-ֿפעה ,סנַײמ סטוג ,ןעגנַאגעג ריד זיא יו ---

 ןזעוועג טלָאװ רע יו ,ַײברעד טעלנענ ןוא טשוקענ םיא טָאה ןוא -- ?רענַײמ רעוו

 ןופ ןטעלג ןוא ןשוק טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןגיוושעג טָאה ?זייא סָאד .שטנעמ ַא

 .טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק םיא טָאה ןוא ןָאשטנַאס

 צ םעד טימ ווָאטלזַאמ ןבעגעגּפָא םיא ןבָאה ןוא עּלַא ייז ןענַײז ןעמוקעגוצ |
 ,זַא ,טגָאזעג םיא טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאָד עלַא יו רעמ ןוא ,לזייא םענענופענקיר

 ָאשטנַאס .ןעלזייא יירד יד ףַא גנוזַײװנָא יד קירוצ טשינ רע טיצ ,ןגעווטסעדנופ

 | ,טקנַאדעג םיא טָאה
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 וצ טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה ,טסעומשעג ןבָאה עדייב ייז יװ טַײצ רעד ןיא
 רעד טימ יװ ןלייצרעד ריא טימ טעװַארּפס גולק רעייז ךיז טָאה סָאװ : ,עעטָארָאד
 ןטלאהענ ךיז טָאה יז יו טייקַײרטעג רעד טימ ןוא עטַײמ רעד ופ 'טייקצרוק
 | .ןענַאמָאר-רעטיר יד ַאב

 ,רעכיב ןימ םעד ַאב טכַארברַאפ ןעֶאש .ךַאט ַא טָאה יז זַא ,יז טָאה טגָאזעג
 ןענַײז סנפַאה יד ּוװ ןוא ךיז ןעניפעג ןצניװָארּפ יד ּוװ יז 'טָאה טסווועג טשינ רָאג -

 .ַאנוסֶא ןיא ּפָארַא יז זיא ףיש רעד ןופ זַא ,ןעמוקעגסױרַא ריא ַאב זיא רַאפרעד ןוא
 ןוא -- טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה - ןענַאטשרַאֿפ ױזַא סָאד בָאה ךיא --

 ףֵא ןעמוקעגקירוצ ץלַא ןיא םורַא ױזַא ןוא ןפלָאהעגסױרַא רעבירעד ךַײא בָאה
 -עדַא רעכעלקילגמוא רעד טָא גנירג יו שילרעטסיוא טינ סע זיא רָאנ ,טרָא ןַײז
 ןענַײז ייז סָאװ רַאּפרעד רָאנ ,םירָאקש ןוא ןשינעטכַארטסיױא עלַא טביולג רעקיל
 ?רעכיב ענַײז ןיא ןסעשּפיט יד ןופ רינַאמ ןטיול ןוא ךעסונ םעניא)

 שילרעטסיוא ױזַא ןוא -- ,טנָאזעג ָאינעדרַאק טָאה --- שילרעטסיוא ,ָאי ---
 ךעיומ ןפרַאש ַא ןצימע סע טנָאװ יצ ,טשינ סייוו ךיא זַא ,סע זיא טרעהרעדמוא ןוא
 .ןריצירבַאפ שירענגיל ןוא ןטכַארטסױא סָאד ליוו רע ןעוו ןעגנולעג

 רעד טָא --- .טנָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- .סעּפע ךָאנ ןירעד זיא ןַארַאּפ --
 יד ץוכימ ןכַאז ערעדנַא ןגעו םיא טימ טדער ריא ןעוו ,עפוג רעקילעדַא רעליווו
 -רַאפ ץנאג רע טדער ,סעַאנושעמ ןַײז וצ סעכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןטײקשירַאנ
 ױזַא .ץֵלַא ןיא טייקידוועשויעמ ַא ןוא לכייס ןרָאלק א סױרַא טזַײװ ןוא קיטפנינ
 טשינ רענייק טעװ ,ןטייקשירעטיר ענַײז טשינ רָאנ םיא טרירַאב ןעמ בוא ןַא
 ,שטנעמ רענולק ץנַאג ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןגָאז

 ןָאד זיא ,ךערּפשעג רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןענַײז ָאד ייז סָאװ טַײצ רעד ןיא
 | :ןָאשטנַאס וצ טגָאזעג טָאה ןוא םענַײז טימ ןעגנַאנעגנָא רעטַײװ טָאכיק

 "-ערעה ןפרַאװנַײרַא ,םיכוסכיס ערעזדנוא ךעַײש סָאװ ,ָאשטנַאס ,רימָאל ---
 ;רימ גָאז ןוא ןזענױרַאב ןוא ןעננונערפיוא עלַא יד טציא סענרַאפ ,םַאי םעניא ךעל
 רַאפ סָאװ ?ןָאטעג יז טָאה סָאװ ?אעניצלוד ןפָארטעג וטסָאה ןעוו ןוא ױזַא יו ,ווז
 ריד םיא טָאה רעוװו ?ווירב ןַײמ טנעיילעג טָאה יז ןעוו טכַאמענ יז טָאה םינֲאּפ א
 .וצ לַאפ םעד ןיא קיטכיוו זיא' ס זַא ,טסייטשרַאפ וד סָאװ ץלַא ןוא ?ןבירשעגרעביא
 ןטכַארטסױא רעדָא ןגיילוצ טשינרָאג רימ טסלָאז .ןרעפטנע וצ ןוא ןגערפ וצ ,ןסיוז
 ןטלָאהַאבסױא סעּפע וטסלָאז ךָאנ רעקינייוו ןוא ןפַאשרַאפ וצ עַאנַאה רימ יידעק
 .ןצריקרַאפ ןוא

 טָאה ןגָאז וצ ךַײא םעמע םעד ,טרעפטנעענ ָאשטנַאס טָאה --- - רַאה ןַײמ ---
 םוש ןייק רימ טימ בָאה ךִיא סעמכַאמ ,ןבירשעגרעביא טינ רימ רענייק ווירב םעד
 .טַאהעג טשינ ווירצ

 סעמכַאמ --- ,טגָאזעג טָאכיס ןָאד טָאה --- ,טסגָאז וד יו סע זיא קיטכיר ---
 ייווצ רימ ַאב ןענופעג ךיא בָאה ,ןבירשעגנַײרַא םיא בָאה ךיא וו ,פביב-ץיטָאנ סָאד
 סיורג טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאד ןוא .ןענַאד ןופ קעװַא טזיב וד יו םעדכָאנ געט
 טסעוװ וד זַא ןָאט טסעװ וד סָאװ ךיא בָאה טסּוװענ טשינ סעמכַאמ ,םירוסעי
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 ןופ ןעמוקקירוצ טסעוו וד זַא ,טנכערעג קַאר בָאה ןוא ווירב םעד טשינ טסָאה וד ןעז

 | .טינ םיא טסָאה וד זַא ,ןקוקמורַא ךיד טסעוו וד ּוװ טרָאד

 ןעװו טלָאמעד טשינ םיא קנעדעגרַאפ ךיא ןעוו ,ןעוועג סָאד טלָאװ ױזַא ---

 -ענרעביא םיא בָאה ךיא זַא ױזַא .טנעיילעג םיא רימ טָאה טייקידענעג רעיא

 ַאב סָא ןרָאקיז ןופ ןבירשעגרעביא םיא רימ טָאה סָאװ ,קַאיד ַא םענייא רַאפ טגָאז

 טנעיילעג ןיוש טָאה רע שטָאכ ,טבעל רע טניז זַא ,רימ רע טָאה טגָאזעג ןוא ,סָא |

 -ענ טשינ ןוא ןעזעג טשינ ווירב םענייש ַאזַא ךָאנ רע טָאה ,ווירב-םערייכ ךַאס א

 'ו | | ,טנעייל
 טָאכיק ןָאד טָאה -- ?ָאשטנַאס ,ּפָאק ןיא ריד ַאב ךָאנ םיא טסָאה וד ןוא ---

 | | ,טגָאזעג

 יו םעדכָאנ סעמכַאמ -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- רַאה ןַײמ ,ןיינ

 בָאה ,רעמ טשינ רימ טצונ רע ןעזעג בָאה ךיא זַא ,ןבעגענ ריא םיא בָאה ךיא

 . ףיז טגָאז סע ּוװ טרָאד סע זיא ,סעּפע קנעדעג ךיא ביוא ןוא .ןסענרַאפ םיא ךיא

 -צעל סָאד ןוא ,"עמַאד עשירעשרעהרעביוא, ןנָאז וצ ןַײמ ךיא ,"עקידנשַארעביא;

 ןטימניא ןוא ."םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד ,טיוט ןזיב רערעַײא , :עט

 ןוא ץרַאה לָאמ טרעדנוה ַײרד ַא טלעטשעגנַײרא ךיא בָאה ,ןכַאז עדייב יד ןשיווצ

 .ענַימ ןגיוא ןוא ןבעל

 לטיּפאק רעטסקיסיירד ןוא ןייא

 טָאכיק ןָאד ןשיוװצ טריפרַאפ ךיז ןבָאה טָאװ ,ןסעומש עטמַאטַאכ יד ןגעוו

 .ןעגנוריסַאּפ םינימ ערעדנַא ןוא ,רעגערטנּפָאװ ןַײז ,ַאצנַאּפ ַאשטנַאט ןוא

 --- רעטַײװ לייצרעד ,ןצרַאה םוצ רעייז רימ זיא ,טסלייצרעד וד סָאװ סָא יד-

 -ער יז טָאה עשז סָאװ ןוא ,ןעמוקעג טזיב -- ,טנָאזעג טָאביק ןָאד טָאה

 פרעּפ ןעליצ ןּפָארטעג עדַאװַא יז טסָאה ?טייקנייש רעד ןופ ןגיניק יד ,ןָאטעג טלָאמ

 .רעטיר םענעגנַאפעג ריא ,רימ רַאפ רעסיב םענעדלָאג טימ ברעה ַא ןטפעה רעדָא

 -עג --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- ןפָארטענ יז ךיא בָאה ױזַא טינ ---

 .בוטש רעד רעטניה ריא ַאב ףיוה ןיא ץייוו ןעוועטעשער יז ךיא בָאה ןפָארט

 "ויוו יד ןופ זַא -- טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןטכַאד ריד ךיז לָאז ָאט ---

 זַא ןוא .טרירעגוצ ייז וצ ךיז טָאה יז רָאנ יו ,לרעּפ ןרָאװעג זיא רענרעק ענעצ

 -למעז :ןעוועג רע זיא טרָאס ַא רַאפ סָאװ זיא ,ץייוו ןפַא ןָאטעג קוק ַא טסָאה וד

 | ?רעטעשָאּפ רעדָא ץייוו

 .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- .רעניורב רָאנ סע זיא ןעוועג --

 םיא ןופ יז טָאה ,טנעה עריא טימ רעטעװעטעשערעג ַא זַא ,ריד ךיא גָאז --

 יז טָאה ,ווירב ןַײמ ןבעגעג ריא טסָאה וד ןעוו :רעטַײװ ייג רָאנ .ךעלעמעז ןקַאבעג
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 טבַאמעג יז טָאה ?טגײלעגפױרַא ּפָאק ןפַא ךיז םיא יז טָאה ?ןָאטעג שוק ַא םיא

 ?ןָאטעג יז טָאה סָאװ רעדָא ,טרעוו יד טָאח ווירב אזַא יו עזעוו ַא סעּפע

 ןיא ןטלַאהעג טקנוּפ יז טָאה ,ווירב םעד טכַארבעג ריא בָאה ךיא ןעוו --
 טגייל :טגָאזעג רימ טָאה יז ןוא ץייוו ןטקיניירעגסױא עטעשער עלופ ַא ןטישסיוא

 ןעמענ טשינ םיא ןעק ךיא םורָאװ ,קַאז ןפַא ןטרָאד ווירב םעד ,טנַײרפ רעביל ,קעװַא

 .ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ ץייוו ןצנַאנ םעד ןעוועטעשערסיוא לעװ ךיא זיב ןענעייל

 םיא יז טָאה עמַאטסיס --- .טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- !עמַאד עגולק ַא --

 -נַאס ,רעטַײװ .ןבָאה וצ עָאנַאה רעמ םיא ןופ יידעק ךעלעמַאּפ ןענעייל טלָאװעג

 ?טדערענ ריד טימ יז טָאה סָאװ ,טעברַא ריא ןָאטעג טָאה יז סייעב ןוא ,ָאשט

 ?טרעפטנעעג ריא וטסָאה סָאװ ןוא ?רימ ןגעװו טנערפענסיוא ךיד יז טָאה סָאװ

 -ניט םעניא ןבַײלב טשינרָאג ריד ַאב לָאז סע ,ןצנַאגניא רימ לייצרעד ,לייצרעד
 1 אש ו6 04 יי א .רעט

 ףָאנ -- .טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ,טנערפעג טשינרָאנ ךימ טָאה יז ---

 'ןופ ןבילברַאפ זיא טייקידענעג רעַײא יװַא יו םעד ןנעו טגָאזעג ריא בָאה ךיא

 ןשיוצ טקעטשרַאפ ,וצפױרַא ?טרַאנ םענופ רעטעקַאנ ַא ןקינַײּפ ךיז ןגעווטעריא

 ַא ןָא טיורב ןסע ,דרע רעד ףַא ןפָאלש ,רעדליוו ַא ןזעוועג טלָאװ ריא יװ ,נרעב יד
 | ,פריונ םעד ןטליש ןוא ןענייוו ,דרָאב יד ךיז ןעמעק טשינ ,ךעטשיט

 ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- .קיטכיר טשינ זיא ,לריונ םעד ןטליש ןנעוו ---

 ,ןבעל ןַײמ ןופ געט עלַא ןשטנעב םיֹא לעװ ןוא םיא שטנעב ךיא ,טרעקרַאפ ---
 אעניצלוד יווװ עמַאד עכיוה ַאזַא ןבָאה וצ ביל טכַאמעג טרעוו ךימ טָאה רע סָאװ !

 : ,ָאטָאבָאט ןופ
 עינָאלד רעצנַאג ַא טימ --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ,ךיוה ױזַא זיא יז ---

 .ריֿמ ןופ רעכעה

 טימ ךיד טסָאה וד -- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,אשטנַאס ,עשזסָאװ --
 | | ?ןטסָאמענ ריא

 -עג ריא בָאה ךיא --- .טרעפטנעעג ָאשטנאס טָאה --- ,ןעוועג ױזַא זיא'ס --
 ןייטש זדנוא זיא ןעמוקעגסיוא ןוא לזייא ןַא ףֵא ץייוו קַאז ַא ןגײלפױרַא ןפלָאה
 .לטרעפ ןצנאג ַא טימ רעבירַא ךימ טסקַאװ יז ןעזעג בָאה ךיא זַא ,דנַאנַאב ױזַא

 זיא ןוא -- ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- רעכעה סעמע ןַא טימ זיא יז ---

 ,ָאשטנַאס ,ךַאז ןייא רָאנ .ןצרַאה ריא ןופ ןענייכ ןָאילימ טנזיוט טימ טריצַאב
 -ענ טשינ וטסָאה ,ריא ןבעל ןענַאטשעג טזיב וד ןעוו :ןענעקייל טינ ךָאֹד וטסעוו

 סעּפע ןוא ,ךורעגליווו ןקידמימָאסב ַאזַא ,ָאווש עקלַאמ רעד ןופ יו ךעייר ַא טליפ

 סעּפע ?ןפערטוצ טשינ ןעמָאנ ןייק וצרעד ןעק ךיא סָאװ ,טייקסטוג ןופ קַאמשעג ַא

 -שטנעה ןשילרעטסיוא ןַא ןופ םָארק ַא ןיא ןענַאטשעג טסלָאװ וד יו ?לכעייר ןימ ַא

 י ?רעכַאמ-עק

 -עג בָאה ךיא זַא -- ,טגָאזענ ָאשטנַאס טָאה --- ןגָאז רָאנ ךַײא ןעק ךיא ---
 ןופ סעמכַאמ ןַײז סָאד טָאה טזומענ ןוא ,סעשירענעמ סעּפע ןופ לכעייר ַא טליפ

 | .ןגָאמ ןטימ זיול ?סיבַא ןוא טציװשרַאפ ןעוועג יז זיא טעברַא רעד
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 -- טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןַײז טזומעג סָאד טָאה סָאד טשינ ---
 ןַײד טליפעג עדַאװא טסָאה ֹוד רעדָא טרעטַאקרַאפ ןעוועג עדַאװַא טזיב וד רָאנ |

 ,רענרעד ןשיװוצ זר יד טֶא טקעמש סע יװ סייוו ךיא םורָאװ ,ךעייר םענעגייא

 : .ןיטשרוב רענעסָאגעצ רעד טָא ,ןלָאט יד ןופ עיליל יד טָא

 ַא ךיז טגָארט רימ ןופ םורָאװ --- ,טרעפטנעענ ָאשטנַאס טָאה -- ןַײז ןעק = |

 טייקידענעגנ ריא ןופ טמוק רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא ךעייר ַאזַא לָאמ ךַאס

 רעד וצ ךַײלנ זיא רעש ןייא ,ןשעדיכ וצ ָאד ךיז זיא סָאװ רָאנ ,ַאעניצלוד עמַאד רעד

 | ,ןטייווצ
 -יירעגסיוא יז טָאה --- ,טנערפעג רעטַײװ טָאכיק ןָאד טָאה -- טוג ,ונ --

 טָאה יז ןעוו ןָאטעג יז טָאה עשז סָאװ .לימ ןיא טקישעגקעװַא ןוא ץייוו םעד טקינ

 ?ווירב םעד טנעיילעגרעביא

 -בַאמ ,טנעיילעג טשינ יז טָאה -- טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ווירב םעד ---
 ןסירעגפיוא םיא טָאה יז .טנָאזעג יז טָאה ,ןביַײרש ןוא ןענעייל טשינ ןעק יז סעמ

 טשינ םענייק םיא ליװ יז ןַא ,ז טָאה טגָאזעג ןוא טלציּפעצ ךעלקיטש ףַא ןוא

 גונעג ןוא ,סעדיוס עריא ןסיוו לָאז ןעמ טשינ ליוו יז סעמכַאמ ןענעייל םוצ ןבעג

 רעַײא סָאװ ,עביל רעד ןגנעװ קינייוװנסיוא טנָאזעג ריא בָאה ךיא סָאװ סָאד ריא

 ריא סָאװ ,גנוקינייּפ רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןנעוו ןוא ביל יז טָאה טייקידענעג

 ךיא טגָאזעג יז טָאה ףָאס םוצ ןוא .ריא בילוצ ןקינַײּפ ךיז ןבילברַאפ ַאד טנַײז

 טָאה ןטרָאד יז זַא ןוא טנעה יד ךַײא טשוק יז זַא ,טייקידענעג רעַײא ןנָאז לָאז

 ךַײא יז טעב עקַאט ױזַא ןוא ,ןבַײרש וצ ךַײא רעדייא ןעז וצ ךייא קעשייכ רעמ

 ןעמוקסיורַא ריא טלָאז ,עטנָאזעג סָאד קידנעמענ טכַא ןיא ,זַא ,ךַײא טלעפַאב ןוא
 ךַאימוא ףעקייט ןוא סעסַײמ עשירַאנ יד ןופ ןזָאלּפָא ךיז ןוא רענרעד עדליוו יד ןופ

 ַא ןעשעג טשינ ךַײא טעװ סע ביוא ,ָאסָאבָאט ןייק געוו ןיא ןזָאל ךַײא ריא טלָאז

 יז .טייקידענעג רעַײא ןעז וצ רעגַאב ןסיורג א טָאה יז םורָאװ ,ךַאז ערעקיטכיוו

 ךיז טפור טייקידענעג רעַײא זַא ,טנָאזעג ריא בָאה ךיא ןעוו טכַאלעג קרַאטש טָאה

 ."םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד,

 ,עטַײמ רענעי ןופ רעיַאקסיב רעד ןעמוקעג ןיהַא זיא יצ יז ךיא בָאה טנערפעג

 .שטנעמ רעליֹוװ ץנַאג ַא זיא רע זַא ןוא ןעמוקעג זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה

 -עג יז טָאה ,ייז ןופ רָאנ ,סעקינשזרָאטַאק יד ךעיוקימ ךיוא יז ךיא בָאה טנערפעג

 .ןעמוקעג טשינ רענייא ןייק לַײוװרעד ךָאנ זיא ,טנָאז
 -עג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ןַײז וצ ףרַאד סע יװ ץְלַא סע טיינ טציא זיב --

 -עזעג םוצ ןבעגעג ריד יז טָאה גנוריצ ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ רימ גָאז רָאנ --- ,טגָאז

 ןַא זיא'ס םורָאװ ?טכַארבעג רימ ןופ ריא טסָאה וד סָאװ ,ןסורג יד רַאפ ,ןענעג

 -עייז ןבעגוצטימ ןעמַאד ןוא רעטיר-רעדנַאו יד ןשיוװצ טריפעגנַײא נענימ רעטלַא

 ערעייז ןופ ןסורג ייז ןעגנערב סָאװ ,סעקילרַאק רעדָא סעלוסב ,רעגערטנּפָאװ ער

 ַא יו ,ענַאטַאמ ַא גנוריצ עכַײר ַא סעּפע ,רעטיר ערעייז ןופ ייז וצ רעדָא ןעמַאד

 | .םורנ רעייז רַאֿפ קנַאד

 ,ריפנַײא ןטונ רעייז ַא רַאפ סע טלַאה ךיא ןוא סע זיא ױזַא זַא ךעלנעמ ---
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 -עגוצ ךיז ןעמ זומ טנַײה ,ןטַײצ עטלַא יד ןוא ,לָאמַא ןַײז סָאד טָאה טזומעג רָאג

 .-לור עטנרַאה ןַײמ רימ טָאה סָאד ןוא ,זעק טימ טיורב ?קיטש ַא ןעמענ ןעניוװ
 זַא ,ריא טָאה ןעמיס ַא ךָאנ ןוא ,ןענעגעזעג םוצ טיולּפ םעד רעבירַא ןבעגעג ַאעניצ

 .רענעפָאש ןעוועג זיא זעק רעד

 ביוא ןוא -- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טנַאה עַײרפ רעייז ַא טָאה יז -- |

 סָאװ רַאפרעד עמַאטסימ סע ןיא ,גנוריצ ענעדלָאנ ןייק ןבעגענ טשינ ריד טָאה יז

 וצ ןעמוק לברַא .ןבעג וצ ריד טנַאה רעד וצ ןטרָאד טַאהעג טשינ סָאד טָאה יז

 טכַאד רימ ?ָאשטנַאס ,טרעדנּוװ ךימ סָאװ טסייוו וד .ךעסייּפ ךָאנ ףֵא ךיוא ץונ

 ַײרד יו רעמ טייקיניילק ַא ןיא סעמכַאמ ,ןגיולפענ קירוצ ןוא ןיה טזיב וד זַא ,ךיז

 -יירד זיא ןיהַא ןענַאד ןופ ןעוו ,ןעמוקענקירוצ ןוא ָאסָאבָאט ןיא ןעוועגנ וטזיב געט

 ןיא סָאװ ,רעלטסניקצרַאװש רעטנרעלעג רעד זַא ,ןופרעד גנירד ךיא .לַײמ קיפ
 רענייא ַאזַא םורָאװ -- טנַײרפ רעטונג ַא רימ זיא ןוא ,םיקָאסַא ענַיימ ףִֵא ענומעמ

 -עג טשינ רעטיר רעטונ ןייק ךיא טלָאװ ,טינ זַא ,ןַארַאפ זיא ןוא ןעניפענ ךיז זומ

 רעד הַא ןפלָאהעגוצ עדַאװַא ריד טָאה ףעשַאכעמ רעקיזָאד רעד טָא זיא -- ןעוו
 עטנרעלעג ןענַײז ןַארַאפ סעמכַאמ .טליפעג טשינ עֶליִפַא סע טסָאה וד ןוא עזַײר

 ןוא ,טעב ןיא ךיז ַאב טפָאלש רע סייעב רעטיר-רעדנַאװ ַא ןּפַאכ סָאװ ,ןימ םעד ןופ

 יד לַײמ טנזיוט ןגרָאמ ףֵא ףיוא ךיז רע טּפַאכ ,טעשענ סָאד יו טינ טסייוו ןעמ

 .ןפָאלשענ זיא רע ּווװ טרָא םעד ןופ טַײװ

 רענייא רעטיר-רעדנַאװ יד ךיז ןטלָאװ ,ןעוועג טשינ ױזַא סָאד טלָאוװ םורָאװ,

 םורָאװ .טירש ןדעי ףַא ךיז ןפלעה ייז יוװ ,ןפלעהסיורַא טנעקעג טשינ ןטייווצ םעד

 ַא סעּפע טיס רעדנעל עשינעמרַא יד ןיא ץינרע ךיז טנַאלש רענייא טפערט סע

 רעטנורעד זיא רע ּוװ ,רעטיר ןטייווצ א טימ רעדָא ריטלזיוו א טימ יצ ןָאקַארד

 ןופ ךיז טזַײװַאב ,םורא ךיז טקוק ןעמ רעדייא ןוא ,ןברַאטש םַאב ןיוש טלַאה .ןוא

 ַא רענַײז ,רעטיר רעטייווצ ַא ,ןנָאװטײר ןקידרעַײפ ַא ןופ רעדָא ּפָארַא ןקלָאװ ַא

 סױרַא םיא טפלעה רע ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןעוועג רע זיא טשרע סָאװ ,רעדורב רעטונ

 "עד ןיא ךיז ַאב ןיוש רע טציז טנווָא ןיא ןוא ,טיוט םענופ םיא טעװעטַאר ןוא

 -ןַא םוצ טרָא ןייא ןופ ןוא ,ערעשטעוו ןַײז קַאמשענ ץנַאג ךיז טסע ןוא עינַאסכַא

 טרעוו גנידצלַא סָאד ןוא .ליײמ טנזיוט ַײרד רעֶדָא ייווצ זיא ,לָאמַא טפערט ,ןרעד

 סָאװו ,רעכאמפעשיק עטנרעלענ יד ןופ שינעטנעק ןוא ץנוק רעד טימ טכַאמענ

 רעוש טינ זיא רימ זַא ,ָאשטנַאס טנַײרפ ,ױזַא .רעטיר עקיטכעמ יד רַאפ ןגנרָאז

 קירוצ ןוא ןיה עיסענ יד טכַאמעג וטסָאה טַײצ רעצרוק רעד ןיא זַא ,ןביולג וצ

 רעטוג ַא טָאה ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו ,סעמנכַאמ  ,ָאסָאבָאט ןייק ןענַאד ןופ

 טשינ סע טסָאה וד ןוא ןטפול רעד ןיא ןנָארט טזומענ ךיד רעטנרעלעג ַא טנַײרפ

 .טליפעג

 םורָאװ --- ,טגָאזענ ָאשטנַאספ טָאה --- ןעוועג | סע זיא ױזַא זַא ,קיטנעק ----

 טימ לןייא שירענייניצ ַא יו ןפָאלעג זיא  ,ןביולג .רימ ריא טנעמ ,עטנַאניסָאר

 -  | | -.ןרעיוא יד ןיא רעבליזקעווק
 -בַאמ -- .טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה -- !רעבליזקעווק ַא .רַאפ סָאװ ךָאנ .ןוא .--- =
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 ןרעו ןוא ןענעק טַײל יד יװ ,ןבירטעג םיא ןוא טנַאיענ ךיז ןבָאה םידייש סעמ

 | | .ךימ טשינ לָאמנייק
 םעד ךעיוקימ ןָאט טציא ךיא ףרַאד וטסניימ יװ ,טַײז ַא ןָא ץלַא סָאד רָאנ,

 ,לעפַאב ריא שטָאכ םורָאװ ?ןעז ןעמוק יז לָאז ךיא רימ טלעּפַאב עמַאד ןַײמ סָאװ

 סָאװ ,בָאג יד ןירעד טרעטש רימ זַא ,ךיוא רעבָא ךיא עז ,ןנלָאפסױא ךיא זומ ,ךיא עז

 ןופ ץעזעג סָאד ןוא זדנוא טימ ָאד טַײר סָאװ ,ןסעצנירּפ רעד טנָאזענוצ בָאה ךיא

 .ןבעגכַאנ טסוג ןַײמ ךָאנרעד ןוא ןטלַאה טרָאװ ןַײמ רעירפ רימ טסייה םוטרעטיר

 -ַאד ןַײמ ןעז וצ רענַאב רעד ךימ טרעטַאמ ןוא ךימ טלַאפַאב טַײז ןייא ןופ

 ןוא טרָאװ עטגַאזענוצ סָאד ךימ טפור ןוא ךימ טנער טַײז רעדנא דעד ןופ ,עמ

 -רעטנוא ךימ ןכער ךיא רָאנ .ןעמוקַאב וטפיוא םעד טימ לע ךיא סָאװ ,רָאלנ רעד

 ךיא יו דלַאב ןוא ,ךיז טניפעג זיר רעד צו ןיהַא רעכיג סָאװ ןעמוק ןוא ןלַײא
 רעד ןבענרעביא קיױר ץנַאנ ןוא ןדַײנשּפָא ּפָאק םעד םיא ךיא ?עוװ ,ןעמוק ?עוו

 רעד הַא ןָאט קוק ַא ןרעקמוא ךימ דַאימוא ףעקייט ןוא עכולעמ ריא ןסעצנירּפ
 זַא ,םיצורעט ענױזַא ןבעננָא ריא לעוװ ךיא ןוא ,םישוכ ענַײמ טכַײלַאב סָאװ ןַײש

 ץַיא זַא ןעז טעוװ יז סעמכַאמ ,גנוקיטעּפשרַאפ ןַײמ ביל רַאפ ןעמענָא ןזומ לָאז יז

 -רעד בָאה ךיא סָאװ ץלַא םורָאװ ,ןנעוו דעװַאק םענענייא ריא בילוצ ןעוועג ןיא

 טמוק ,רעוװועג םעד טימ ןבעל ןיא ןכיירגרעד לעװ ןוא ךיירגרעד ךיא סָאװ ,טכיירנ

 .רעריא ןיב ךיא סָאוװ ןופרעד ןוא רימ טוט יז סָאװ טסנוג םעד ןופ

 ---  ,טייקידענעג רעַײא ,ךעלדנייטש יד ןופ ןגָאלשעצ טנַײז ריא יו ,ייוו --

 וצ עזַײר יד ריא טנכער ,רַאה ןַײמ ,רָאנ רימ טגָאז --- .טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה

 וי ,ךעדיש םענשזַאװ ןוא ןכַײר ַאזַא ןרילרַאפ ןוא ןזָאלכרוד ןוא טסיזמוא ןכַאמ

 טרעהעג בָאה ךיא קילדעוו טלַאה סָאװ ,עכולעמ עצנַאנ ַא ןדַאנ ןיא ךַײא טיג ןעמ

 | -יונ םעלַא טימ ךַײר זיא ןוא ,םורַא ןוא םורַא ?ַײמ טנזיוט קיצנַאװצ רעכעה ,ןנָאז

 עיליטסַאק טימ לַאגוטרָאּפ ןופ רעסערג זיא ןוא ענויכ רעכעלשטנעמ ַא רַאפ ןקיט
 טימ ךַײא טמעש ןוא ,ביל ךַײא זיא טָאג יװ ,ןיוש טניײװש ?םענייניא אײַערע 

 םעניא ענעסַאכ טָאה ןוא ?כיומ רימ טַײז ןוא ךימ טנלָאפ ןוא ,רעטרעוו ענעגייא

 -ול רעזדנוא ָאד ריא טָאה ,טינ זַא ןוא ,ןארַאפ זיא ךעלאנ ַא וו וועשִיי ןטשרע

 .טקָאטענּפָא יו ןכַאמ סע טעװ רע ,טַאיצנעצ

 ןוא סעצייא ןבעג ןגעמ וצ טלַא גונעג ןיוש ןיב ךיא זַא ,ךַײא טקרעמ ןוא,

  -ענייפ ַא סעמכַאמ ,ןטסָאמעגנָא יו ךיײא רַאפ זיא ,ךַײא ביג ךיא סָאװ עצייא יד זַא

 םעמכַאמ ןוא ןטפול רעד ןיא רעלדָא ןא יװ טרעוו רעמ זיא טנַאה רעד ןיא על

 רע טמענ ,ןרעוו סעַאק ןיא יװ רע נעמ ,טכעלש טבַײלק ןוא טונ טלַאה סע רעוו

 .טינ עמָאקענ ןייק טימרעד ךָאנ
 -ייא יד ביוא -- ,םרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ָאשטנַאס ,סיוא רעה ---

 ניניק ןרעװ לָאז ךיא יידעק זיא ,ןבָאה ענעסַאכ לָאז ךיא רימ טסינ וד סָאװ עצ
 ריד עװָאכראהעב ןענעק לָאז ןוא זיר םעד ןענענרַאהרעד לע ךיא יוװ םעדכָאנ

 זַא ,ןַײז ןסיוו וטסגעמ ,טנָאזענוצ ריד בָאה ךיא סָאװ ןבענ ריד ןוא סעוויוט ןָאט

 טעמכַאמ ,טסרענַאב וד סָאװ ןָאט גנירנ רָאג ריד ךיא ןעק ,ענעסַאכ רעד ןָא ךיוא
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 ,ןַײז ךעיײצַאנעמ לעװ ךיא ביוא זַא ,יַאנט ַא ןעמעלַא םעד וצ ךיא ?לעװ ןעמענסיוא

 ,עכולעמ רעד ןופ ?ייט ַא ןבענ רימ ןעמ לָאז ,ענעסַאב טשינ בָאה ךיא יוװ יױזַא ןּוא

 טעװ ןעמ זַא ןוא .ןעװ ?עװ ךיא ןעמעוו ןבענקעװַא ןענעק יז לָאז ךיא יידעק

 ?ריד טשינ זַא ,ןבעגקעװַא יז ךיא לָאז וטסליוװ ןעמעוו זיא ,ןבעג לייט יד רימ

 "עג רעַײא ,טעז רָאנ -- ,טרעפטנעעג ַאשטנַאט טָאה -- רָאלק ןיא סָאד --

 סָאד ןלעפעג טשינ טעװ רימ בוא סעמכַאמ ,וצ םַאי םוצ סיוא טבייײלק ,טייקידענ

 ןכַאמ ןוא ןענַאטרעטנוא עצרַאװש ענַימ ןדָאלפױא ןענעק ךיא לָאז ,טרָאד ןעניווװו

 ךיז לַײװרעד טייקידענעג רעַײא לָאז ןוא .טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ ייז טימ

 םעד ןענענרַאה ןייג טשרעוצ רָאנ ,אעניצלוד עטנרַאה ןַײמ ןעז ןייג טימ ןלייא טשינ

 -יורנ ַא ןַײז טעוװ סָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ םורָאװ .קעסייא םעד וצ ףָאס ַא ןוא זיר

 .ןצונ סיורג ןופ ןוא דעוװַאק רעס

 טזיב וד זַא -- טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ָאשטנַאס ,ריד נָאז ךיא ---

 ןסעצנירּפ רעד טימ טשרעוצ ןייג ךעַײש סָאװ ןגלָאפ ךיד לעוװ ךיא ןוא טכערעג

 טינ טשינרָאג םענייק טסלָאז ךיד ןרָאװ ךיא רָאנ .ןַאעניצלוד ןעז ןייג ךָאנרעד ןוא

 -עג ָאד ןבָאה רימ סָאװ םעד ןגעוו ,רימ טימ טציא ןרָאפ סָאװ יד טינ עליפַא ,ןגָאז

 לָאז ןעמ טשינ ליװ יז זַא ,עונצ אזַא זיא אעניצלוד ביוא ןוא ,טכַאמענּפָא ןוא טדער

 -םיוא ייז לָאז רעטייווצ ַא רעדָא ךיא טכער טשינ סע זיא ,סעװָאשכַאמ עריא ןסיוו

 | / .ןקעד
 רעַײא טקיש עשז ױזַא יוװ --- ,טנָאזעג ָאשטנאס טָאה --- ױזַא ביוא זיא ---

 ןַײמ רַאֿפ ןדלעמ ךיז ןלָאז ייז ךעייצאנעמ טנַײז ריא סָאװ עַּלַא יד טייקידענענ

 ריא זַא ,רעטנוא ןיײלַא ריא טבַײרש טימרעד ןעוו טלָאמעד ,אעניצלוד עטנראה

 ןוומ ,טקיש ריא סָאװ יד ביוא ןוא ?רעטבילרַאפ ריא טנַײז ריא ןוא ביל יז טָאה

 ריא ןעמָאנ רעַײא ןיא ןעמוק יז זַא ,ןגָאז ןוא ןעינק יד ףַא ריא רַאפ ןלעטש ךיז

 ?םעװָאשכַאמ סנדייב ערעַײא ןטלַאהַאבסױא ייז ןענעק יוװ זיא ,ןכרָאהענ וצ

 ,טגָאזעג טָאניק ןָאד טָאה -- !טסיב וד שירַאנ יו ןוא שעּפיט ַארַאס ,ךַא --

 ריא ןרעסערגרַאפ וצ יידעק ןָאטעג טרעוו ץְלַא סָאד זַא ,ָאשטנַאס ,טינ וטטעז --

 -נוא רעגייטש ןכעלרעטיר םעניא זַא ,וטספרַאד ןסיוו םורָאװ ?גנורעּפכַא ןוא ביול

 ערעזדנוא ןוא ,ןעניד וצ ריא עמַאד ַא ןבָאה וצ דעװַאק רעסיורג ַא סע זיא ןרעזד

 סָאװ סָאד רָאנ זיא יז סעמכַאמ ,ןעניד וצ ריא יוװ רעטַײװ טשינ ןעייג ןעקנַאדעג

 .יװ ןרעגַאב עטוג ערעזדנוא רַאפ ןיול רעדנַא ןייק טשינ ןטראוװרעד רימ ןוא ,זיא יז

 | .רעטיר עריא רַאפ ןעמענוצפיוא זדנוא ןייגנַײא לָאז יז רָאנ

 -יײרּפ טרעהעג ךיא בָאה -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- עביל ןימ םעד טימ ---

 ףַא ןטרַאװ רימ סָאװ רַאפרעד טשינ ,טָאג רַאה רעזדנוא ןבָאה ביל ןעמ לָאז ,ןקיד

 + ןלעװ םיא טלָאװ ךיא שטָאכ .שעניוא ןַײז רַאפ עריומ ןבָאה רימ רעדָא רַאכס ןַײז

 | .ךעיוקעב זיא רע סָאװ ראפרעד ןבָאה ביל

 --- ,טגָאזעג טָאביק ןָאד טָאה --- טייקירעדינ ןַײד רַאפ ךיד ןסייוו םידייש ---

 .טנרעלעג טסָאה וד שרעדנַא טינ !טרָאװ גולק ַאזַא לָאמַא סױרַא וטסגָאז ךָאד ןוא

 .טרעפטנעעג אשטנַאס טָאה --- ,וענעייל טשינ ןעק ךיא ,טרָאװ ןיימ ףַא ---
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 פסיבַא ןלָאז ייז ,ייז וצ ןעַײרש ןעמונעג סַאלָאקינ רעטסַײמ טָאה עגער רעד ןיא
 ַאב ךיז ןעקנירטוצנָא ןלעטשּפָא ךיז ןליוו ייז סעמכַאמ ,ןטרַאװוצ ןֹוא ןבַײלב ןייטש
 רעד וצ ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד .ןבענרעד טמָארטש סָאװ ,לכלעווק םעד
 ןגיל ?יפ ױזַא ןופ ןעוועג דימ ןיוש זיא סָאװ ,ןָאשטנַאס ןופ טייקנדירפוצ רעסיורג
 ,םורָאװ ,טרָאװ ַא ףַא ןּפַאכ טשינ םיא לָאז רַאה ןַײז טַאהעג עריומ טָאה ןוא ןגָאו
 טָאה ,רעטכָאט עשירעוּפ רעסָאבָאט ַא זיא ַאעניצלוד זַא ,רע טָאה טסּוװװעג שטָאכ
 | .ןעזעג טשינ טבעל רע טניז יז רע

 -נָא טָאה ןוא ןָאטענרעביא ךיז ?ַײװרעד אינעדרַאק טָאה ,סעומש םעד סייעב
 יז ןבָאה ייז סייעב ןגָארטעג ךיז ףִֵא טָאה עעטָארָאד סָאװ ,םישֹובלַאמ יד ןָאטעג
 ןעוועג ךָאד ייז ןעַײז ,ענשזַאװ ױזַא טשינ ייז ןענַײז ןעוועג שטָאכ ןוא .ןפָארטעג
 | .ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה רע סָאװ יד יוװ רעסעב

 טָאה ךעלַאנ רעד סָאװ םעד טימ ןוא לַאוק םַאב ןבילבעג ןייטש ןענַײז ייז
 ,ךאס ןייק טשינ שטָאכ ,טליטשעג יז ןבָאה ,עמשטערק רעד ןיא טגרָאזַאב טַאהעג ךיז

 ,טליפעג ןבָאה ייז סָאװ רעגנוה ןסיורג םעד

 םענעי טימ טנַאּפשעג טָאה סָאװ ,לגניי ַא ןעגנַאגעגַײברַאפ דָארג זיא ייברעד

 טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא ,געוו
 ףַא ןוא סיפ יד ַאב טּפַאכעגמורַא םיא ןוא ןטָאכיק ןָאד וצ ןפָאלענוצ רע זיא ,ןעוועג
 ;םיא וצ טנַאזעג ןוא ןענייוו ןעמונעג ןסיילפ וצ

 ףימ טקוק ?טשינ ךימ טנעקרעד טייקידענעג רעַײא !רַאה ןַײמ ,רימ וצ ייוו --- |

 -ענּפָא ךימ טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,סערדנַא ?גנַיי סָאד ןיב ךיא ,ןָא טוג
 .ןדנובעגוצ ןעוועג ןיב ךיא וו םיוב םעד ןופ ןדנוב

 ןוא ןעמונעגנָא טנַאה רעד ַאב םיא טָאה ןוא טנעקרעד םיא טָאה טָאכיק ןָאד
 :טגָאזעג ןוא עקידנעײטשמורַא יד וצ טדנעוועג ךיז

 ןַײז לָאז סע זיא סע קיטכיוו יוװ ןעז ןלָאז ןטייקידענעג ערעַײא יידעק ---

 ןרעוו סָאװ םעדווירק יד ןעמענָא ךיז ןלָאז סָאװ ,טלעוװ רעד הַא רעטיר-רעדנַאװ

 יד ןופ ןָאטעגנָא טלעו רעד ףַא ןרעװ סָאװ סעניויזיב יד רַאפ ןוא ןעגנַאגַאב
 ,ןטייקידענעג ערעַײא ,ןסיוו טַײז ,טגָאמרַאפ יז סָאװ ןשטנעמ עקידעּפצוכ ןוא עטכעלש
 ןעיירשעג טרעהרעד ךיא בָאה ,דלַאוו ַא ןטירעגַײברַאפ ןיב ךיא ןעוו ןטלמונַא זַא

 ,ןֿפַאלעגוצ דלַאב ןיב ךיא .ףליה ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,ןשטנעמ ןטקינַײּפעג ַא ןופ

 טכַאדעג ךיז טָאה רימ ּוװ ,טרָא םעד וצ ,טגָאזעגרעטנוא רימ טָאה וויוכ ןַײמ יו

 ,5גניי סָאד ןדנובענוצ םיוב ַא וצ ןפָארטעג בָאה ןוא ,ןעיירשעגיייוו יד ךיז ןרעה סע

 טעוו ןַײז םורָאו ,סעמעעב ךימ טיירפ סָאד סָאװ ,ךַײא רַאֿפ ָאד םציא טייטש סָאװ

 ,ךױא גָאז ,רע זיא ןעוועג ,ןגָאז ןגיל ןייק ןזָאל טשינ רימ טעװ ןוא סעדייא ןַא רע
 םיא טָאה רעיוּפ א ןוא ,וצפױרַא ?טרַאנ םענופ רעטעקַאנ ַא ,במעד ַא וצ ןדנובעגוצ
 ךימ ךיא בָאה רעטעּפש סָאװ ,עּפַאקש ַא ןופ סענעמיר יד טימ ןטינשעג בַײל סָאד

 טנערפעג םיא ךיא בָאה ,ןעזרעד סָאד בָאה ךיא זַא ןוא .ענַײז זיא יז זַא ,טסגוורעד
 -בַאמ םיא טסַײמש רע זא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ױזַא םיא טעװעטַאק רע סָאװראפ
 ןופרעד ךיז טמענ טיײקיסעלכַאנ עסיוועג ַא זַא א טכענק א רענַײז זיא רע סעמ
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 :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ?גנִיי סָאד .וענַאג א יװ עטיוש ַאזַא טינ זיא רע סָאװ

 "  םסעריכס ענַײמ םיא אב טעב ךיא סָאװ רַאפרעד רָאנ ךימ טסיימש רע ,רַאה ןַײמ

 -עט ערעסָאװ טינ ןיוש קנעדעג ךיא טימ סָאבעלַאב רעד טָאה טרעפטנעענּפָא ,

 " .ןעמונעגנָא טשינ רעבָא ייז ךיא בָאה ,טרעהעגסיוא ייז בָאה ךיא שטָאכ סָאװ ,םיצור

 רעױּפ םַאב ןעמונעג ןבָאה ןוא ןדניבּפָא ןסייהענ םיא בָאה ךיא ,רעציקעב,

 ןוא סַאכַאעװ סָאכַא ןלָאצסיױוא םיא ןוא ןײגמײהַא םיא טימ טעװ רע זַא ,עוווש ַא

 גנערטש יו ןעזעג טינ וטסָאה ?סעדדנַא ןוז ,ױזַא סעמע סע זיא .בָאנוצ ַא טימ ךָאנ

 סָאװ ץלַא ןָאט וצ טנָאזענוצ טָאה רע קינעטרעטנוא יו ןוא ןלױפַאב םיא בָאה ךיא |

 בָאה ןוא טשינ ךיד טעש ,רעפטנע ?טרענַאב ןוא טנרָאװעג ,ןסייהעג םיא בָאה ךיא

 .ךיז ןוא ןעז ייז ןלָאז ןוא ,טריסַאּפ טָאה סע יװ ןרַאה יד לייצרעד .עריומ ןייק טשינ

 -וא רעטיר-רעדנַאו ןייגמוא ןלָאז סע ,גָאז ךיא יו ,זיא סע ךעלצונ יװ ,ןגיײצרעביא
 | .ןגעוו יד רעב

 טָאה -- ,סעמע רעסיורג ַא זיא ,טגָאזעג טָאה טייקידענעג רעײא סָאװ ץלַא --- |

 -וקענסױרַא זיא קעסייא ןצנַאג םעד ןופ ּףָאס רעד רָאנ -- ,טרעפטנעעג לנניי סָאד

 .רָאפ ךיז טלעטש טייקידענעג רעַײא יו טרעקרַאפ טקנוּפ ןעמ

 רעד ריד טָאה --- .טגערפעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ?טרעקרַאפ טסייה סָאװ ---
 ?טלָאצַאב טשינ רעױּפ

 ,טרעפטנעעג לגנִיי סָאד טָאה -- ,טלָאצַאב טשינ רימ רע טָאה רָאנ טינ --

 טָאה ,ןיילַא ןבילבעג ןענַײז רימ ןוא דלַאװ םעד רעבירַא ריא טנַײז םיוק רָאנ ---

 -עג גנַאל ױזַא ךימ טָאה ןוא במעד םענענייא םעד וצ ןדנובעגנוצ רעדיוו ךימ רע

 ,ץימש ןדעי ַאב ןוא .שעדָאק רענעדנושענּפָא ןַא יו ןבילבעג ןיב ךיא זַא ןסימש

 -ווכ יױזַא ןוא ןבשעכ רעַײא ףַא טלציוועג ךיז רע טָאה ,ןבענעג רימ טָאה רע סָאװ
 ,ייוװ יוזא טשינ טלָאמעד טוט רימ ןעוו זַא ,טייקידענעג רעַײא ןופ טכַאמענ קעז

 ןופ סױרַא סעמעעב ןיב ךיא ןוא .ךעלטרעוו ענַײז ןופ טכַאלעגנ ןיילַא ךיא םלָאװ

 -ענ ךימ בָאה ןוא לָאטיּפש ַא ןיא ןנילענ ךיא ןיב טציא זיב זַא ,ױזַא טנעה ענַײז
 ןיא קידלוש ןוא .טכַאמעגנָא רימ טָאה עשָאר רעד סָאװ ,קנערק רעד ןופ טלייה

 רעַײא רעטַײװ ךַײא טייג ריא ןעוו םורָאוו ,טייקידענעג רעַײא זיא ,ןעמעלַא םעד

 ןיא טשינ ךויא טשימ ריא ןוא טשינ ךַײא טפור ןעמ וו טשינ ךַײא טקור ריא ןּוא געוו
 ייווצ רעדָא ץוט ַא טימ טליטשעג ךיז סָאבעלַאב ןַײמ טלָאװ ,םיקָאסַא עדמערפ ןייק
 רימ סָאװ טלָאצַאב רימ טלָאװ ןוא טזָאלענּפָא ךימ רע טלָאװ ךָאנרעד ןוא ץימש

 .טמוק

 -ַאב טשינמוא ןוא טסיזמוא ױזַא םיא טָאה טייקידענעג רעַײא סעמכַאמ רָאנ,
 ןדנוצעגנָא סעאק רעד םיא ןיא ךיז טָאה ,טנַאזעגנַײרַא בָארנ ױזַא םיא ןוא טקידייל

 רע טָאה ,טייקידענעג רעַײא ןָא ןַײז םעקיונ ךיז רע טָאה טנעקענ טשינ יו ױזַא ןוא
 ןייק ןיוִׁש טעוו רימ ןופ ךיז טכַאד רימ זַא ױזַא ןדָאלעגסיױא רימ ףֵא ערַאמכ יד

 | .ןבעל לעװ ךיא גנַאל יװ ןַײז טשינ טַײל
 ןיב ךיא סָאװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןעוועג זיא קילנמוא רעד ==

 טָאה רע זיב טרָאד ןופ קעװַא טפרַאדַאב טשינ בָאה ךיא סעמכַאמ ,קעװַא טרָאד ןופ
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 זַא ,גנורַאפרעד רעגנַאל ןופ ןסיוו ךיא בָאה טפרַאדַאב םורָאװ .טלָאצַאב טשינ ריד

 ןעוו טלָאמעד ,טיג רע סָאװ טרָאװ סָאד ןטלַאה לָאז סָאװ ,רעיוּפ ַאזַא זיא ָאטשינ

 ,ךָאד טסקנעדעג וד רָאנ .ןטלַאה וצ טרָאװ סָאד טשינ ךיז טניול םיא זַא ,טעז רע

 ךיא לעװ ,ןלָאצַאב טשינ ריד טעװ רע בוא זַא ,ןריוושעג בָאה ךיא זַא ,סערדנַא

 .ךיוב םעניא שיפלַאװ םַאב ןטלַאהַאבסיױא ךיז לָאז רע עליפַא ,ןכוזפיוא םיא

 .ןפלַאהעג טינ טשינרָאנ טָאה'ס רָאנ --- ,טנָאזעג סערדנַא טָאה -- ,םעמע ---

 ןוא .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- .ןפלעה טעװ עס יצ ןעז וטסעוו טציא ---

 -נָא ןָאשטנַאס ןסייהעג ,ןביוהענפיוא לענש ךיז רע טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה רע יו

 סָאװ טַײצ רעד ןיא טעשַאּפעג טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעטנַאניסָאר ?מייצ סָאד ןָאט

 | | .ןסעגעג ןבָאה ייז

 .ןָאט וצ טקנעד רע סָאװ עעטָארָאד םיא טָאה טנערפענ

 -עמ םעד רעױּפ םעד ןכוזפיוא ןייג ליוו רע זַא ,טרעפטנעעגנ ריא טָאה רע ןוא

 ןעגניווצ םיא ןוא ,ןָאטענּפָא םיא טָאה רע סָאװ םעד רַאפ ןפָארטשַאב םיא ןוא לווונ

 ןַארַאפ ןענַײז סָאװ םילָאוװוונעמ עלַא ץָארט ,ןשָארג ןטצעל ןזיב ןפערדנַא ןלָאצַאב

 - .טלעוו רעד ףַא
 טשינ סָאד ןעק רע זַא ןקרעמ ךיו לָאז רע טרעפטנעעג םיא יז טָאה ףיורעד = |
 טעװ רע זיב ,ךַאז רעדנַא םוש ןייק ןיא ךיז ןָאטוצנַײרַא טינ גָאזוצ ןַײז טיול ןָאט

 רע יו רעסעב סָאד טסייוו רע יװ ױזַא ןוא ,רעריא טימ טקידנערַאפ ןבָאה טשינ

 .ךַײרגיניק ריא ןופ ןעמוקירוצ טעוװ רע זיב טסורב ןַײז ןליטש רע לָאז ,זיא סע

 ןבָאה ןזומ טעוװ סערדנַא ןוא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- סעמע ---

 םיא רעווש ךיא ןוא .טגָאז עטנרַאה ןַײמ ,ריא יו ,ןעמוקירוצ לע ךיא זיב דלודעג

 לעװ ךיא זיב ןקיורַאב טשינ ךימ לעװ ךיא זַא ,וצ רעדיוו םיא גָאז ךיא ןוא רעדיוו

 ..טלָאצַאב ןגירק טעװ רע זיב ןוא ןַײז םעקיונ םיא רַאפ ךימ

 ךיא רָאנ -- ,טגָאזעג סערדנַא טָאה -- סענוש יד טשינ ביולג ךיא ---

 -ענ עלַא רעדייא ,עיליוועס ןייק ןעמוקוצנָא סָאװ טימ ןבָאה ןלעוו רעסעב טלָאװ

 ןוא ,ןעמענוצטימ געוו ןיא ןוא ןסעוצּפָא סעּפע רימ טיג .טלעוו רעד ןיא סעמָאק

 יז ּוװ טרָאד ןבַײלברַאפ רעטיר-רעדנַאװ ערעדנַא עלַא ןוא טייקידענעג רעַײא לָאז

 רימ טימ ךיז ןענַײז ייז יו ןיינַאב ױזַא ןײלַא ךיז טימ ךיז ייז ןלָאז ןוא ןעניַײז

 | .ןעגנַאנַאב

 קיטש ַא ןוא טיורב קיטש ַא עברָאט ןַײז ןופ ָאשטנַאס טָאה ןעמונעגסױרַא

 | :רעטרעוו יד טימ לרעכָאב םעד ןבעגעג ןוא זעק

 .קילנמוא רעַײא ןיא קעלייכ ַא רימ ןבָאה עלַא ,סערדנַא רעדורב טמענ ---

 .טגערפעג סערדנַא טָאה -- ?ריא טָאה קעלייכ א רַאפ סָאװ --

 יעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ךַײא בינ ךיא סָאװ ,טיורב טימ זעק קעלייכ םעד ---

 ריא ןוא .ןלעפסיוא טשינ זדנוא רע טעװ יצ טסייוו טָאנ ןייא םורָאװ --- .טרעפטנע

 ןענַײז רעטיר-רעדנַאװ יד ַאב רענערטנּפָאװ רימ זַא ,טניירפ ןַײמ ,ןסיוו סע טנעמ

 -עדנַא ךָאנ ןוא ןשינעקישנָא ײלרעלַא ןוא רעגנוה וצ לָאמ ךַאס ַא ןפרָאוװענרעטנוא

 .ייז טנָאז ןעמ יו רעסעב ייז ןעמ טליפ ןליפ סָאװ ,ןכַאז ער
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 טינ רענייק ןעזעג טָאה רע זַא ןוא טיורב טימ זעק ןַײז ןעמונעג טָאה סערדנַא

 עקידייל טימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טזָאלענּפָארַא ּפָאק םעד רע טָאה ,רעמ טשינ םיאי

 ;ןטָאכיק ןָאד וצ טגָאזעג רע טָאה ןיײגקעװַא ןרַאפ ,סעמע .טגָאז ןעמ יו ,טנעה

 -כָאנ ךימ טעוװ ריא ביוא ,רעטיר-רעדנַאװ רַאה ,ביל ךַײא זיא טָאג יו ---

 ךימ טציש ,ךעלציּפ ףַא ךימ טקַאהעצ ןעמ ןעז טעוװו ריא עליפַא ,ןפערט לָאמַא

 טעװ רע םורָאװ .קילגמוא ןַײמ טימ ןיילַא ךימ טזָאל רָאנ ,טינ רימ טפלעה ןוא טינ

 עלָאלק א ןוא .ףליה רעײא ןופ ןעמוק רימ טעװ סָאװ רעד יוו סיורג ױזַא ןַײז טשינ

 .ןרָאװעג ןריובעג טלעוו סטָאג ףַא ןענַײז סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ עלַא ףַא ןעמוק לָאז

 רָאנ ,ןשטַאּפסױא רַאפרעד םיא ןוא ןבייהפיוא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה טלָאװעג

 ןבילבעג .ןפיולוצכָאנ םיא טנעוװרעד טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ןפָאלטנַא זיא רע

 ןוא סערדנַא לגנַיי םעד טימ עסַײמ רעד ןופ רעטלמוטעצ ַא ןייטש טָאכיק ןָאד זיא

 -ןיא לָאז רע יידעק ,ןכַאל וצ טשינ ןטיה קרַאטש טזומעג ךיז ןבָאה עקימורַא יד

 | .ןרעו טלמוטעצ טשינ ןצנַאנ

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד ןוא ייווצ

 טטָאכיק ןָאר טימ טריטַאּפ טָאה עמשטערק ןיא סָאװ ךיז טלייצרעד סע ּוװ
 .עטורװַאּכ רעצנַאג

 ,שינעעשעג רעקיטכיוו םוש ןָא ןוא טלטָאזעגנָא ףיורעד דלַאב ,ןסעגענּפָא ןַי 'ב |

 ןעמוקעגנָא גָאט ןטייווצ ןפַא ייז ןענַײז ,ןלייצרעד וצ ןַײז ַײדעק לָאז סָאװ

 טליפַא ךיז טָאה םיא .ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןופ ןעניוטש ןוא קערש םוצ ,עמשטערק ןיא

 -שטערק יד .ןדַײמסױא טנעקעג טשינ סָאד טָאה רע רַאנ ,ןײגנַײרַא טסולגעג טשינ

 ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ,סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט רעייז ,רעמשטערק רעד ,עקרעמ |

 ןזיװעגסױרַא ןוא ןגעקטנַא ייז סױרַא ייז ןענַײז ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא ןטָאכיק ןָאד

 ןוא ,סורג ןוא סעווישכ רעטסנרע טימ ןעמונעגפיוא טָאה ייז רע ןוא דיירפ סיורג

 םענעי יו רענעלעג רעסעב א ןטיירנוצ םיא לָאז ןעמ טנַאזעג טָאה טָאכיק ןָאד

  רעסעב ריא טעוװ רע בוא זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה עקרעמשטערק יד .לָאמ

 .רעגעלעג ןכעלטשריפ ַא ןבענ םיא יז טעװ ,לָאמ םענעי יוװ ןלָאצַאב

 רעבירעד םיא טָאה ןעמ ןוא ןָאט רע טעװ ױזַא זַא ,טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד

 רע ןוא ,רעמַאק רעטנַאקַאב ןיוש רעד ןיא רענעלעג קידעשַאקשינ ַא טעבעגסיוא

 ןוא רענעכָארבעצ ַא ןיהַא רע זיא ןעמוקעג סעמכַאמ ,טגיײלעגקעװַא דלַאב ךיז טָאה
 | | .רעטפיורשעצ ַא

 / עטסָאבעלַאב יד יװ ,ןעמוסעגנַײרַא ןעוועג טשינ טכער ךָאנ זיא רערעש רעד
 | :טגָאזעג ןוא ךרָאב רעד רַאפ טּפַאכעגנָא םיא ןוא ןלַאפַאב םיא זיא

 רעַײא רַאפ ?דייוו ןַײמ ריא טעװ רעמ זַא ,ךַײא ךיא רעווש םעלייצ םַאב ---
 ןַײט םורָאװ ,?דייו םעד ןרעקמוא רימ ריא טלָאז ןיוש ןוא ןצונ טשינ דרָאב
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 ןיימ ,רענַײז םַאק רעד ,עשוב ַא זיא'ס זַא ,דרע רעד הַא םוא ךיז טרעגלַאװ סנַאמ

 | .ןעגנעהוצפיוא ּוװ טשינ םיא בָאה ךיא ןוא ,ךיא

 םיא טָאה טאיצנעציל רעד זיב ,ןבענּפָא טלָאװעג טשינ םיא טָאה רערעש רעד

 .קיטיינ טשינ רעמ ןיא לציּפש סָאד סעמכַאמ ,ןבענּפָא ריא םיא לָאז רע טגָאזעג

 ,טלַאטשעג רענענייא ןַײז ןיא ןזַײװַאב ךיז ןוא ןענעקרעד ןזָאל ךיז לָאז רע רעכיײלג

 ןבָאה סעקינשזרָאטַאק יד םיװָאנַאג יד סייעב זַא ,ןגָאז רע לָאז ןטָאכיק ןָאד ןוא

 ,עמשטערק רעד ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה ןוא ןפָאלטנַא רע זיא ,טביױרַאב םיא

 ,ןגָאז םיא ןעמ לָאז ,רענערטנּפָאװ סנסעצנירּפ רעד ּףַא ןנערפ רע טעװ רעמָאט ןוא

 יז זַא ,ךַײרגיניק םעניא טַײל עריא ןגָאזנָא רעירפ ףֵַא טקישעגסױרַא םיא טָאה יז זַא

 .רעַײרּפַאב סנעמעלַא רעייז ךיז טימ טריפ ןוא טמוק

 ריא עקרעמשטערק רעד ןבעגעגּפָא ןרעג ץנַאג רערעש רעד טָאה טלָאמעד

 ַאב טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז-בָאנוצ יד ךיוא ריא ןעמ טָאה טרעקעגמוא ןוא ?דייוו

 -שטערק ןיא ןעמעלַא טָאה טרעדורעגפיוא .גנויירפַאב סטָאכיק ןָאד רַאפ ןנילעג ריא

 .אינעדרַאק רעכָאב םעד ןופ טלַאטש ענייש יד ךיוא ןוא טייקנייש סעעטָארָאד עמ

 עמשטערק ןיא סָאװ סָאד ןופ שיט םוצ ןטיירג ייז לָאז ןעמ ךעלַאנ רעד טָאה ןעזעג

 ,טטלָאצעג רעסעב ףֵא טכירעג ךיז טָאה סָאװ ,רעמשטערק רעד ןוא ,ןַארַאפ זיא

 ןוא ןפָאלשעג ץלַא ךָאנ זיא טָאכיק ןָאד .ןסע ןקידעשַאקשינ ַא טגנַאלרעד ייז טָאה

 םָאד םורָאװ ,ןקעווצפיוא טשינ םיא זיא רעכַײלג זַא ,ךיז ייז ןבָאה טכַארטעג

 ןטעזעג ךיוא ןענַײז סע ּוװ ,שיט םַאב .ןסע סָאד יװ ןכַאמ רעסעב םיא טעװ ןפָאלש

 טדערעג ןעמ טָאה ,סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט ןַײז ,בַײװ ןַײז ןוא רעמשטערק רעד

 -עלַאב יד .ןפָארטעג םיא ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא סעַאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןנעוו

 טריסַאּפ טָאה עלָאגעלַאב םעד טימ ןוא םיא טימ סָאװ טלייצרעד טָאה עטסָאב

 רע ןעזעג טָאה יז זַא ןוא ,ַאשטנַאס ןַארַאפ טרָאד זיא יצ ןָאטענ קוק ַא טָאה ןוא

 ןוא ערדלָאק רעד ףַא טעקצעהעג םיא טָאה ןעמ יוװ טלייצרעד יז טָאה ,אטשינ זיא

 יד זַא ,טגָאזעג טָאה ךעלַאנ רעד סעמכַאמ ןוא ,ןָאטעג עָאנַאה ןעמעלַא טָאה סע

 ןעניז םענופ םיאי ! ןבָאה ,טנעיילענ טסעוװעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,רעכיב-רעטיר

 | :טנָאזעג רעמשטערק רעד טָאה ,טכַארבעג

 יװ ,טגָאזעג סעמע םעד םורָאװ ,ךעלנעמ זיא סָאד יו טשינ סייוו ךיא ---

 ַאב ַאד בָאה ךיא .ָאטשינ טלעוו רעד ּףַא ןענעייל רעסעב ןייק זיא ,ײטשרַאפ ךיא

 ַא סעמעעב רימ ןבָאה סָאװ ,ןריּפַאּפ ערעדנַא ךָאנ טימ רעכיב יד ןופ עכעלטע רימ

 טצ-טינש םורָאװ .ערעדנַא ךיוא ךָאנ ,רימ רָאנ טינ ןוא ןבענעגנַײרַא ןבעל ַײנ

 ךיז טניפעג קידנעטש ןוא ,רעטינש ךַאס א וועטנָאי ַא ןיא ףיונוצ ָאד ךיז ןעמוק

 טנעה יד ןיא רעכיב יד ןופ סנייא רע טמענ ,ןענעייל ןעק סָאװ רענייא ייז ןשיווצ

 ' ןענעייל םיא ןרעה רימ ןוא םיא םורַא קיסַײרד ןַאמ ַא סיוא ךיז ןצעז רימ ןוא

 ךיא ןעק ,סלַאפנלַא ,רימ ןגעוו .רעגנִיי טעשָאּפ ןרעוו רימ זַא .,ןגינעגרַאפ ַאזַא טימ

 .ייר סָאװ ּפעלק עכעלקערש ןוא עקרַאטש יד ןגעו ןענעייל רעה ךיא ןעוו זַא ,ןגָאז

 דךיא ןוא ןעגנַאלרעד ֹוצ ױזַא ךיוא קעשייכ ַא ןָא ךימ טמענ ,ךיז ןעגנַאלרעד רעטיר

 .טכענ ןוא געט עצנַאג ןרעה ןרָאװעג דימ טשינ טכָאװ
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 .ןפורעגנָא ךיז עקרעמשטערק יד טָאה -- ענעגייא סָאד ךיוא ךיא ןוא ---

 טלָאמעד ןוכַא בוטש ןיא טינ טונימ עטוג ןייק לָאמנייק בָאה ךיא םורָאװ --

 -רַאֿפ ֹוד זַא ,םעד ןיא ןָאטעגנַײרַא ױזַא טלָאמעד טזיב .ןענעייל טסרעה וד ןעוו

 .רימ טימ ןנירק ךיז טסעג

 ףַא ןוא --- ,טנָאזעג סענרָאטירַאמ טָאה --- ,סעמע רענייר רעד זיא סָאד --

 ױזַא ןענַײז ייז .ןכַאז ענעי ןרעה וצ ביל קרַאטש ךיוא בָאה ןיילַא ךיא ,טרָאװ ןַײמ

 -מייב-ןצנַארַאמ יד רעטניה טייטש עמַאד ַא יו ןלייצרעד ייז ןעוו סרעדנוזַאב ,ןייש

 ןוא ,גנוטכַא טיג ןוא טייטש ןטריוו ַא ןוא ריִלַאװַאק ריא טימ ןעמונעגמורַא ךעל

 .ךַײא ךיא גָאז קינַאה יו סיז .קערש רַאפ ןוא עניק רַאפ סיוא יז טייג ןיילַא

 םעד טגערפעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ?ייז ןלעפעג יװ ,ןלַײרפ ,ךַײא ןוא --

 .רעטכָאט סרעמשטערק

 -עג יז טָאה -- ,רימ ַאב עמַאשענ רעד ןיא ,רַאה ןַײמ ,טשינ סייוו ךיא ---

 ךיא בָאה ,טשינ ייז ךיא יײטשרַאפ ןײטשרַאפ שטָאכ .ייז ךיא רעה --- ,טרעפטנע

 ױזַא ןלעפעג סָאװ ּפעלק יד ביל טשינ רָאנ בָאה ךיא .ןענעייל ייז ןרעה ןופ עָאנַאה

 זעצ ןענַײז ייז ןעוו ןגָאלס רעטיר יד יו ןרעה וצ ביל רעסעב בָאה ךיא .רעטָאפ ןַײמ

 אפ ךיא ןייוו לָאמלייט זַא ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא .ןעמַאד ערעייז טימ טדייש

 : | | .ייז ֹוצ סענָאמכַאר

 יז ןעוו --- ,טגָאזעג עעטָארַאד טָאה --- ,ןליַײרפ ,ןפלָאהעג ייז ריא טלָאװ ---|

 | ?ךַײא בילוצ ןענייוו ןטלָאװ

 ,טרעפטנעעג לדיימ סָאד טָאה -- ,ןָאטעג טלָאװ ךיא סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 סָאװ ,ןסעַאשרַאמ ענױזַא ןעמַאד ענעי ןשיוװצ ןענַײז ןַארַאפ זַא ,רָאנ סייוו ךיא ---

 ןטייקסעימ יילרעלא רעטנזיוט ןוא ןבייל ןוא סרעניט ייז ןפור ערעייז רעטיר יד

 טַײל עזָאלסנסיװעג ןוא עזָאלצרַא ַא רַאּפ סָאװ טשינ סייוו ךיא ,רענַײמ טָאג ,ןוא

 יז ןזָאל ,ןשטנעמ ןכעלטנרָא ןַא ףֶא ןָאט קוק ַא ןלעװ טשינ בילוצ זַא ,ןענַײז סָאד

 ןעינָאמערעצ סָאד סָאװ וצ טשינ יײטשרַאפ ךיא .ןרעוו עגושעמ רעדָא ןברַאטש םיא

 ?ןעד ייז ןליוו ךָאנ סָאװ ,ייז טימ ענעסַאכ טָאה ,עכעלטנרָא ריא טנַײז :ךיז

 ןיוש טסייוו וד -- ,טנָאזעג ריא עקרעמשטערק יד טָאה --- גַײװש וד --

 .ןדייר ליפ ױזַא ןוא ןסיוו ליפ ױזַא ?ָאז ?דיימ ַא ןייש טינ זיא'ס ןוא ,?יפ וצ

 דטנע ךָאד ךיא זומ --- ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ךימ טנערפ רַאה רעד זַא -- ==
 וה = | | .ןרעפ

 -ַאב ,רעהַא רָאנ רימ טגנערב --- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה - ,ױזַא ביוא ---

 .ייז ףַא ןָאט קוק ַא רָאנ ךימָאל ,ערעַײא רעכיב יד ,סָאבעֿל

 ,טרעפטנעעג רע טָאה --- ,ןגינעגרַאפ סיורנ טימ ---
 טרָאד ןופ רע טָאה טכַארבעגסױרַא ןוא רעדייכ ןיא ךיז וצ קעװַא זיא ןוא

 ,טנפעעג סָאד טָאה ךעלַאג רעד זַא ןוא ,ןסָאלשרַאפ עלעטייק ַא טימ ,?צנער טלַא ןַא

 ַא רעייז טימ ענעבירשַאב ןריּפַאּפ ןוא רעכיב עסיורג ַײרד ןענופעג ןירעד רע טָאה

 ןיא ,ןעזעג רע טָאה ,טנפעענ טָאה רע סָאװ ,ךוב עטשרע סָאד .טפירשטנַאה רענייש

 ,"עינַאקריח ןופ עטרַאמססילעפ , עטייווצ סָאד ןוא "עיצַארט ןופ ָאיליגנָאריצ ןָאד ,



 ַאלַאסנָאג ןַאטיּפַאק ןסיורג םעד ןופ עטכישעג יד, ןעװעג ןיא עטירד סָאד ןוא
 -ַאּפ םעד ַאיסרַאג עד ָאנעיד ןופ ןבעל , םעד טימ ,"רעבָאדרָאק םעד זעדנַאנרעפ
 ,ןעלטיט ייווצ עטשרע יד טנעיילעגרעביא טָאה ךעלַאג רעד רָאנ יװ ."רעסעדער
 :טגָאזעג םיא ןוא רערעש םוצ םיִנָאּפ ןטימ טיירדענסיוא ךיז רע טָאה

 -ילּפ ןַײז ןוא טסניד סטנַײרפ ןַײמ ןעמוקעג ץונ וצ טוג זדנוא ןטלָאװ ָאד ---
 יי -  .עצינעמ

 ןעק ךיא -- ,טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- ,ייז ןֶא ןעמוקסיוא ןעק ןעמ ---
 טציא טנערב סע ּוװ ,ןוויוא ןיא ךַײלג רעדָא ףיוה ןּפַא רעכיב יד ןגנָארטסױרַא ןײלַא
 0 : ,רעַײפ ליֹוװ ץנַאג א

 טָאה -- ?ןענערברַאפ רעכיב ענַײמ ,טייקידענעג רעַײא ,רָאנ ריא טליוו ---
 ,טגָאזעג רעמשטערק רעד

 - -גָאריצ ןָאד , םעד -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ייווצ יו רעמ טשינ --
 ."עטרַאמסקילעפ , םעד ןוא ?ָאילינ

 -יטַאמגעלפ רעדָא עשיסרָאקיּפַא ,עלילָאכ ,ןענַײז רעכיב ענַײמ ,עשז סָאװ ---
 ?ןענערברַאפ ייז טליוו ריא סָאװ ,עש

 רערעש רעד טָאה -- רענַײמ טנַײרּפ ,ןגָאז וצ ריא טניימ ,עשיטַאמזיכפ ---
 .עשיטאמגעלפ טשינ ןוא --- ,טגָאזעג

 ריא ביוא רָאנ -- ,טרעפטנעעג רעמשטערק רעד טָאה -- ךיא ןיימ ױזַא ---
 ,ַאיסרַאג ָאנעיד םעד רעדָא ןַאטיּפַאק ןסיורג םעד טמענ ,ןענערבראפ סעּפע טליוו
 -ןַא יד ןופ סנייא רעדייא ןענערברַאפ ןזָאל םענַײמ ןז ַא רעכינ לע ךיא םורָאוו
 ,רעכיב ערעד

 -ייז רעכיב עדייב יד -- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,רענַײמ רעדורב ---
 ןסיורג ןגעוו ךוב סָאד סייעב ,דייר עטסוּפ ןוא ןיזמוא טימ ,םירָאקש טימ לופ ןענ
 -גַאנרעפ ָאלַאסנָאג ןופ םיסַײמ יד ךיז ןיא טָאה ןוא עטכישעג עסעמע זיא ןַאטיּפַאק
 טנידרַאֿפ ןטייקשידלעה עסיורג ליפ ענַײז רַאפ טָאה סָאװ ,רעבָאדרַאק םעד זעד
 רעקיטכיל ןוא רעטמירַאב ַא ,ןַאטיּפַאק רעסיורג רעד ןפורנָא םוטעמוא םיא לָאז ןעמ
 -ַאּפ ןופ ַאיסרַאנ ָאנעיד רעד ןוא .טנידרַאפ םיא טָאה רענייא רע סָאװ ,ןעמָאנ
 ןיא סָאװ ,ָאיליכורט ןיא רענעריובעג ַא ,רעטיר רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סעדער
 ,ערווװג רעכעלריטַאנ ַאזַא טימ ןוא רענלעז רעשידלעה רָאנ זיב ַא ,ַארודאמערטסקע
 -?סעװַא ןוא ,ןעיירד ןטימניא דָארלימ ַא ןטלַאהנַײא רע טגעלפ רעגניפ ןייא טימ זַא
 8 ףֶא גנַאנפױרַא םַאב דרעװשטכַאלש ַא טימ לָאמנייא ךיז רע טָאה טלעטשענ
 ןוא ,ןייגרעבירַא טשינ לָאז יז ײמרַא עצנַאנ ַא ןטלַאהרַאפ ריא טימ טָאה ןוא קירב
 -ַאב ןוא ייז טלייצרעד ןיילַא רע טינ ןעוו סָאװ ,ןָאטעגפיױא רע טָאה ןכַאז ךָאנ
 ,רעקינָארכ םענעגייא ןַא ןופ טייקנדײשַאב רעכעלרעטיר רעד טימ ייז טבַײרש

 טסעדענ ייז ןטלָאװ ,ןטפַאשנדַײל ןָא ןוא ַײרפ ,רערעדנַא ןַא ייז טלייצרעד סע רָאנ

 | .סנַאדלָאר יד ןוא ןסעליכַא יד ,סרָאטקעה יד

 .טנַאזעג רעמשטערק רעד טָאה -- !םענַײמ ןטַאט םעד סע טלייצרעד ---

 .רענַײמ טָאג !דָארלימ ַא ןלעטשּפִא ןופ :לעָאּפסינ טרעוװ ריא סָאװ ןופ טעז --

 ִן -- 998 ---



 ,ןגעו טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,ןענעייל טפרַאדַאב טציא טלָאװ טייקידענעג רעַײא

 .ןטלאּפשעצ רע טָאה ,טינשרעווק ןייא טימ סָאװ ,עונאקריה ןופ עטרַאמסקילעפ
 רעדניק סָאװ ,ןטיוש יד יו ,ןעוועגנ באב ןטלָאװ ייז יו ,לטרַאנ ןזיב ןזיר ףניפ
 א ףֵא ןפרָאװעג ןײלַא רענייא ךיז רע טָאה לָאמנייא ןוא .ייז טימ ךיז ןליּפש

 סקעז טימ ןָאילימ ַא רעכעה ןעמונעג טָאה ןוא ײמרַא רעקיטכעמ ןוא רעסיורג

 וצ ייז טָאה ןוא ,עטנפָאװַאב סיפ יד זיב ּפָאק ןופ עלַא ,רענלעז טנזיוט טרעדנוה

 ןויארב םעד ןגעוו ןגָאז רימ ריא טעװ סָאװ ןוא .ףָאש עדַאטס ַא יו טכַאמעג טשינ
 טעװ ריא יװ ,קיטומ ןוא קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַארט ןופ ָאיליגנַאריצ

 א ףַא ןרָאפעג לָאמַא זיא רע סייעב יװ ,טלייצרעד טרעוו סע ּוװ ,ךוב םעד ןיא ןעז

  עקידרעַײפ ַא ןנעקטנַא םיא סױרַא רעסַאו ןטימ םענופ זיא ,ךייט א רעכיא ףיש

 ךיז ןוא ןפרָאװעג ריא ףַא ךיז רע טָאה ,ןעזרעד יז טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,גנַאלש

 ריא טמעלקענוצ ערוװג אזַא טימ ןוא ןקור םענעּפוש ריא ףַא ןטַײר טצעזענפיוא
 - ,טסיטשרעד טרעוװ יז ןעזענ טָאה גנַאלש יד ןעוו זא ,טנעה עדייב טימ זדלַאה םעד

 רעסַאװ ןיא ףיט טזָאלענּפָארַא ךיז ןוא טַאהעג טשינ עריירב רעדנַא ןייק יז טָאה

 טלָאװעג טשינ ןפיומושעב יז טָאה סָאװ ,רעטיר םעד ךיז טימ טּפעלשענטימ ןוא

 -ַאפ עכַײר ענױזַא ןיא ןַײרַא ייז ןענַײז ,ןטנוא ּפָארַא ןענַײז ייז זַא ןוא .ןזָאלּפָא

 -ענ גנַאלש רעד ןופ זיא ךָאנרעד ןוא .םישודיכ ףַא רָאנ ,רענטרעג ענייש ןוא ןצַאל

 ןוא ?יומ זַא ,סעסַײמ עניוזַא טלייצרעד םיא טָאה סָאװ ,ןַאמ רעקשטיטלא ןַא ןרָאװ

 -עייפ טרעה ריא ןעוו םורָאװ ,ראה ןַײמ ,טשינ רעסעב טדער !ןלעטשוצפיוא ןרעיוא

 ךַײא טָאנ ןנַײפ ייווצ .גענַיט רַאפ ןרָאװעג ענושעמ ריא טלָאװ ,ךוב סָאד ןענ

 !טנָאז ריא סָאװ ,איסרַאנ ָאנעיד םעד טימ ןַאטיּפַאק ןסיורג רעַײא רַאפ

 -ײַאק וצ ןָאטעג גָאז א ליטש יז טָאה ,טרעהענסיוא סָאד טָאה עעטָארָאד זַא

 | : ;ןָאינעד
 -ייווצ יד ןכַאמ וצ ,עינַאסכַאלַאב רעזדנוא ,ךַאס ןייק טשינ םיֹא טלעפ סע --

 ,טָאביק ןָאד לייט עט

 רע םורָאװ -- ,טרעפטנעעג ָאינעדרַאק טָאה -- ,רימ ךיז טכַאד ױזַא ---

 טקנוּפ טריסַאּפ טָאה ךיז טביירש רעכיב יד ןיא סָאוו ץלַא זַא ,רעכיז ,קיטנעק ,זיא

 ,ןדײרנַײא טשינ םיא טעװ ךעלַאנ רעסעוורָאב םוש ןייק ןוא ןבירשעג זיא טרָאד יו

 : | | .סעמע טשינ זיא'ס זַא
 זיא ןעוועג טשינ --- ,טגָאזעג רעדיוו ךעלַאנ רעד טָאה --- ,רעדורב ,טרעה ---

 .ןייק טשינ ,עינַאקריה ןייק טשינ ןוא עטרַאמססילעפ ןייק טשינ טלעװ רעד הא
 -רעטיר יד ןיא ךיז טלייצרעד סע יו ,רעטיר עמיודעכוא עיצַארט ןופ ָאיליגנָאריצ

 -כַאּפעטסוּפ ןופ שינעטכַארטסיױא ןוא גנוסַאפרַאפ זיא ץלַא סָאד סעמכַאמ ,רעכיב

 -רַאֿפ ֹוצ טַײצ יד ,טנָאז ריא יוװ יידכיב ,טסַאפרַאפ ייז ןבָאה סָאװ ,סעכיומ עג

 ןענַײז ,ךַײא ךיא גָאז ,ןסעמע רעד ןיא םורָאװ .ןעוט .רעטינש ערעַײא יו ,ןבַײרט
 יד ךיוא ןבָאה טריסַאּפ טשינ ןוא ןעװענ טשינ טלעו רעד ףַא רעטיר ןימ רעד

 .סעסַײמ עזָאלניז יד טימ ןטייקשירלעה

 רעמשטערק רעד טָאה --- ,טנוה ןטייווצ ַא ,לכיומ טַײז ,טפרַאװ ןייב םעד ---
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 םשינ סייוו ןוא ןלייצ טשינ ףניפ ןייק ןעק ךיא ,ךַײא ריא טניימ סָאװ -- ,טנַאזעג
 ףרַאד ןעמ זַא ,ןעניימ טשינ טייקידענעג רעַײא לָאז ?רימ טשטעווק ךוש רעד וו
 רעיא .רעקנעַײנ אזַא טשינ ןיב ךיא ,ביל ךַײא זיא טָאג יו ,ענעבירעצ ןבעג רימ

 יב ענייש יד ןיא ךיז טבַײרש סָאװ ץלַא סָאד זַא ,ןדײרנַײא רימ ליוו טייקידענעג
 -ילרעד רעד טימ טסורדענ ןרעוו ייז ןעוו טלָאמעד ,וועזעקעוו רעקעש זיא ,רעכ
 ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןַײז ןלָאז ייז ךַײלנ ,טַאר ןכעלגיניק ןופ ןרַאה יד ןופ שינעב

 ןוא ןטכַאלש ליפ ױזַא ,לָאמ ןייא הַא םירָאקש ליפ ױזַא ןקורד לָאז ןעמ ןזָאלרעד

 !ענושעמ ןשטנעמ ַא ןכַאמ סָאװ ,ףעשיק

 -טנעעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,טנַײרּפ ןַײמ ,טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא --

 -ונרַאפ טשינ ערעזדנוא ןלַײװרַאפ וצ יידעק טכַאמענ טרעוװ סָאד זַא -- ,טרעפ
 ןעמ טזָאלרעד סעכולעמ עטנדרָאעגנַײא טוג ןיא יװ טקנוּפ ןוא .ןעקנַאדעג ענעמ

 סָאװ יד ןלַײװרַאפ וצ הַא ,ןקירט ײלרעלַא ןוא ?יּפש-לָאב ,ליּפש-ךַאש ןכעלטנפע
 ןקורד ךיוא ןעמ טזָאלרעד ױזַא ,ןטעברַא טשינ ןענעק רעדָא טשינ ןפרַאד ,טשינ ןליוו
 ןלָאז סע ,ןיא סעמע רעד יװ ,ןַײא טינרָאג טלַאפ סע סעמכַאמ ,רעכיב ןימ םעד

 םִאְו סָאד זַא ,ןעניימ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עקידנסיומוא ענױזַא ןעניפעג ךיז

 רימ טעװ ןעמ ביוא ןוא ,טריסַאּפ סעמע ןַא טימ טָאה ,רעכיב יד ןיא ךיז טבַײרש

 ךיא לעװ ,ןעגנַאלרַאפ רימ ןופ סָאד ןלעוו רערעהוצ עניימ ןוא ןביולרעד טציא

 טיג ןַײז וצ ףִא ןבָאה ךיז ןיא טפרַאדַאב ןטלָאװ רעכיב-רעטיר יד סָאװ ןגָאז ךַײא

 ףךיא .ןשטנעמ עסיוועג ןופ קַאמשענ םוצ עליפַא ןוא ןיײר ךעלצונ ןענעק רעשפע ןוא

 םעּפע ןענעק סָאװ יד ןדלעמ ןענעק סָאד לָאז ךיא טַײצ :א ןעמוק לָאז סע רעבָא ןכער

 ,ךַײא נָאז ךיא סָאװ רימ טביולג ,רעמשטערק רַאה ,לַײװרעד ןוא ,וצרעד ןפלעה

 -ָאקש רעדָא ןסעמע ערעייז טימ ןַײא ךַײא טייטשרַאפ ןוא רעכיב ערעַײא טמענ ןוא

 טלָאז ריא ןטיהסיוא טָאג ךַײא לָאז ןוא ,ןצונ םוצ ןַײז ךַײא ןלעוו ייז ןוא םיר

 ,םיא הַא טקניה טָאכיק ןָאד טסַאג רעַײא סָאװ ,סופ םעד ּפַא ןעקניה ןעמענ

 -נַאװ א ענושעמ ױזַא -- .טרעפטנעענ רעמשטערק רעד טָאה -- ,טינ סָאד --

 יו טשינ ךיז טריפ טנַײה זַא ,ךָאד עז ךיא .טינ ךיא ןיב ,ןרעוו וצ רעטיר-רעד

 רעביא רעטיר עטמיראב יד ,טגָאז ןעמ יו ,ןעננַאגעגמוא ןענַײז סע ןעוו ,לָאמַא

 | ,טלעוו רעד

 ןבילבעג ןייטש זיא ןוא ָאשטנַאס ןעמוקעגנַײרַא זיא סעומש םעד ןטימניא

 ,ןגָאז םענעי טרעהעג טָאה רע ןעוו רעטכַארטרַאפ קרַאטש ַא ןוא רעטשימעצ ַא

 רעכיב-רעטיר יד זַא ןוא גנוריפ רעקיטנַײה טיול טשינ ןענַײז רעטיר-רעדנַאװ זַא
 טימ ןעז ןצרַאה ןיא ךיז ַאב רע טָאה טכַאמענּפָא ןוא ,וועזעקעוו רעקעש ןענַײז

 יז ביוא ןוא ,רעטנוא טמענ רַאה ןַײז סָאװ ,עזַײר יד ןקידנערַאפ ךיז טעװ סָאװ

 .ןוא ןזָאלּפָא טָאד רע טעװ ,טנכער רע יװ ךעלקילג ױזַא ןקידנערַאפ טשינ ךיז טעוװ
 .טעברַא רעקידנעטש ןַײז וצ ןוא רעדניק ןוא בַײװ וצ ןײנמַײהַא

 טָאה ךעלַאג רעד רָאנ ,רעכיב טימ לצנער ןַײז רעמשטערק רעד טָאה ןעמונעג

 : :טגָאזעג ןוא ןטלַאהרַאפ םיא
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 -טנַאה רענייש ַאזַא טימ ןריּפַאּפ רַאפ סָאד ןענַײז סָאװ ןעז ליוו ךיא טרַאװ --
 .ןבירשעג טפירש"

 ןענעייל םוצ ןבעגעג םיא ייז ןוא ןעמונעגסורַא ייז טָאה עינַאסכַאלַאב רעד
 ךיּפַאּפ סנגיוב ענעבירשרַאפ טכַא ןופ קרעװו א ןיא סָאד זַא ,רע טָאה ןעזעג ןוא
 -עננייא ןופ ןַאמָאר, :ּפָאק ַא סעיסיוא עסיורג טימ םעד ףַא זיא ןבירשעגפיוא ןוא
 ,"רעלבירג םענעסעג

 -ענ ןוא סערוש ריפ רעדָא ירד ךיז רַאפ ךעלַאנ רעד טָאה טנעיילענרעביא |
 :טנָאז

 . בָאה ךיא ןוא ןַאמָאר םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןלעפעג סעמע ןַא טימ זיא רימ
 .ןענעיילוצרעביא ןצנַאנניא םיא קעשייב

 :טרעטטנעענ רעמשטערק רעד טָאה הףיורעד

 ,ריא טפרַאד ןסיוו ןוא ,ןענעייל םוצ ןעמענ םיא ןעק טייקידריוורע רעַײא ---
 טאהעג עָאנַאה קראטש םיא ןופ ןבָאה ,טנעיילעג ָאד םיא ןבָאה סָאװ טסעג זַא
 -עג טשינ םיא ייז בָאה ךיא רָאנ ,ןעמענמייהַא ןטעבעג רימ ַאב םיא ןבָאה ןוא
 - טוָאלעגרעביא ָאד טָאה סָאװ םעד ןרעקמוא םיא ןכער ךיא סעמכַאמ ,ןבעג טלָאװ
 -געמ לָאז רערעייז סָאבעלַאב רעד םורָאװ ,ןריּפַאּפ ןוא רעכיב יד טימ לצנער סָאד
 טגעמ ,ןלעפסיוא רימ ןלעוװ רעכיב יד זָא ,סייוו ךיא שטָאכ ןוא .ןעמוקירוצ ךיג ךעל
 ןיב ,רעמשטערק ַא שטָאכ םורָאװ ,ןרעקמוא ייז לעװ ךיא זַא ,ןביולג רימ ריא
 ,טסירק ַא ךָאנ ךיא

 --- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,טנַײרּפ ןַײמ ,טכערעג רעייז טנַײז ריא --
 -יא ןזָאל םיא רימ ריא טעװ ,ןלעפעג רימ טעװ ןַאמָאר רעד בוא ,ןגעווטסעדנופ
 .ןביַײרשרעב

 .טרעפטנעעג רעמשטערס רעד טָאה -- ,ןרעג רעייז ---
 ןעמונענ ָאינעדרַאק טָאה ,טרערעג ךיז ןשיװצ ןבָאה ייז סָאװ טַײצ רעד ןיא

 םעד יו ןלעפענ ױזַא טקנוּפ םיא זיא רע ןוא ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא ןַאמָאר םעד
 .ןרעה ןלָאז עֶלַא זַא ױזַא ןענעייל םיא רע טָאה ןטעבענ ןוא ךעלַאנ

 סע ןעוו --- ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,טנעיילעג ןרעג טלָאװ ךיא ---
 .ןענעייל ףַא רעדייא ןפָאלש ףַא טַײצ יד ןכיורברַאפ ןעוועג רעסעב טשינ טלָאוװ

 ,טנָאזעג עעטָארָאד טָאה -- ,ןעוועג רימ רַאפ טלָאװ ורּפִא רעסעמע ןַא --
 קיור גונעג טשינ ךָאנ סעמכַאמ ,ןלייצרעד סעּפע ןרעה טימ טַײצ יד ןעמענרַאפ ---
 .ןעוועג טכער טלָאװ סָאד שטָאכ ,ןפָאלש ןזָאל ךימ לָאז רע טימעג ןַײמ זיא

 -ַאֹּפ סיוא ןענעייל ךיא לעװ --- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,ױזַא ביוא ---
 .ןלעפעג לָאז סָאװ סנױזַא םיא ןיא ןַארַאפ זיא רעשפע ,טייקיריגַײנ רעטעש

 זַא ןוא .ָאשטנאס ךיוא ןוא סַאלָאקינ רעטסַײמ ןטעבעג טָאה ענעגייא סָאד |
 ךיוא ןיילַא ןוא ןגינעגרַאפ סָאד ןָאטנָא ןעמעלַא ןעק רע ןעזעג טָאה ךעלַאג רעד
 | :טגָאזעג רע טָאה ,ןבָאה עָאנַאה

 :יױזַא ןָא ךיז טבייה ןַאמָאר רעד ,ןַײא עלַא ךיז טרעה ,ױזַא ביוא ---
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירד ןוא יירד

 .רעלבירג טענעטעגעגנַײא טעד טימ ןַאמָאר רעד טלייצרעד טרעװ סע זו

 ץניװָארּפ רעד ןיא ,עילַאטיא ןיא טָאטש עטמירַאב ןוא עכַײר ַא ,ץנערָאלּפ ןי א

 ,אירַאטַאל ןוא ָאמלעסנַא טבעלעג ןבָאה ,עשינַאקסָאט יד יז טפור ןעמ סָאװ

 רעוו זַא ,טדנַײרפַאב טרַאטש ױזַא ךיז ןשיווצ ןוא ,ןרילַאװַאק עוועשַאכ ןוא עכַײר ייווצ

 -םיוא ייז ןוא ערעדנַא ןופ ןענעכייצסיוא טלָאװעג ייז טָאה ןוא טנעקעג יז טָאה סע

 םירוכָאב ייז ןענַײז ןעוועג ."טנַײרפ עטונ ייווצ ידע :ןפורעגנָא יייז טָאה ,ןעמיר

 18 ,ןעװעג גונעג זיא ןיילַא סָאד .ןטייחניוועג ענייא טימ ןוא רעטלע ןייא ןיא

 ויא ָאמלעסנַא ,טעמע .טנַײרּפ עטוג ןַײז ןטייווצ םעד רענייא ךיז ייז ןלָאז עדייב

 טָאה םיא סָאװ ,ָאירַאטָאל רעדייא ,עביל טימ ןעמענרַאּפ וצ ךיז ןעוועג עטיונ רעמ

 -וא ַאמלעסנַא טָאה ,ןעמוקעג טנַאה רעד וצ זיא'ס זַא רָאנ .דנַאי וצ ןניוצעג רעמ

 ָאירַאטַאל ןוא ןָאירַאטַאל ןטלַאהעגכָאנ טָאה ןוא סנגינעגרַאפ ענַיז טוָאלעגרעב

 ןענַײז ױזַא םִא ןוא .ןָאמלעסנַא ןטלַאהעגכַאנ ןוא סעביל יד טזָאלענרעביא טָאה

 טלָאװ רענייז רעטלעטשעגנָא ןַא ,טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג ןרעגַאב טנדייב ערעייז

 .ןעגנַאנעג טשינ ױזַא

 ַא ןיא ןרעױא יד רעביא זיב רעטבילרַאפ ַא ָאמלעסנַא זיא ןעגנַאנעגמוא

 עגַײפ ןופ רעטכָאט ַא ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןופ לדיימ םענשזַאװ ןוא םענייש רעייז

 -םעה םעד טימ) טכַאמענּפָא ךיז ַאב טָאה רע זיב ,עניַיפ ַא ךיוא ןייֵלַא ןוא ןרעטלע

 טשינ ךַאז םוש ןייק רע טָאה םיא ןָא סָאװ ,ָאירַאטַאל טנַײרפ ןטוג ןַײז ןֹופ םעק

 ןעמונעג סָאד ךיז טָאה רע ןוא ,בַײװ ַא רַאפ ןרעטלע עריא ַאב יז ןטעב (ןָאטעג

 -רַאֹפ טָאה ךױא רע ןוא ָאירַאטַאל ןעמונעג ךיז ףַא טָאה סעכילש יד .ןריפסיווא

 ןצרוק ןיא רָאג ןוא ,טנַײרפ ןטוג ןַײז ןופ ןלעפעגליֹוו םוצ קעסייא סָאד טקידנע

 ֹוזַא זיא ַאלימַאק ןוא ,טרענַאב טָאה רע סָאװ טנעה ענַײז ןיא טַאהעג ןיוש רע טָאה

 טשינ טָאה יז זַא ,ןַאמ ַא רַאפ ןָאמלעסנַא ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ןעוועג ןדירפוצ

 טוזַא ריא ןזיא ,םיא קנַאד ַא סָאװ ,ןָאירַאטַאל ןוא ?מיה םעד ןעקנַאד טרעהענפיוא

 ,אירַאטַאל טָאה ,געט-ענעסַאכ ךעלנייוועג יו ,נעט עטשרע יד .ןלַאפעגנַײרַא סטוג

 ןוא ָאמלעסנַא טנַײרפ ןַײז ַאב זיוה ןיא טכַארברַאט . ,ןעוועג טניזוועג זיא רע - יו

 סָאװ טימ ןכַאמ קיטסול ןוא ןטלַאחרעטנוא ,ןלייטוצוצ דעװַאק םיא טימאב ךיז טָאה

 ןבָאה טליטשעגנַײא ,ענעסַאכ יד ןעוועג זיא טקידנערַאפ רָאנ .טנעקעג טָאה רע רָאנ

 ןופ ןטלַאהּפָא ןעמונעג ךיז ָאירַאטַאל טָאה ,סוװָאטלזַאמ יד טימ ןטיזיוו יד ךיז

 סע ןוא) רע טָאה ןעזעגנַײא סעמכַאמ ,בוטש ןיא ןָאמלעסנַא וצ גנענ עטפָא ענייז

 ךוזַאב וצ ןייג טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,(טַײל עקיטפנינרַאפ ןעזנַײא ןלָאז יױזַא טכער זיא

 שטָאכ ,םורָאװ .זיײװרעכַאב יװ טּפָא ױזַא טנַײרּפ עטַאהענ ענעסַאכ ןופ זיוה ןיא

 . םוש ןייק ןיא ןַײז דעשיוכ טשינ ףרַאד ןעמ ןוא טשינ ןעמ ןעק טפַאשטנַײרפ עסעמע

 ךיז ןעק רע זַא ,טַאקילעד ױזַא ןטַאהעג ענעסַאכ ַא ןופ רענָאה רעד ךָאד זיא ,ךַאז

 .רעדירב עטונ ןופ טַארּפיב ,רעדירב ענענייא ןופ עליפַא קיטסעל ןליפ



 םיא טָאה רע ןוא טייקנגיױצעגקירוצ סָאירַאטַאל ַאמלעסנַא טָאה טקרעמענ
 ענעסַאכ ןַײז זַא ,ןסיוו טלָאװ רע ןעוו זַא ,טנַאזענ םיא ןוא טדערעגסיוא קרַאטש
 רע טלָאװ ,טניוװעג זיא רע יװ ,ןעמוקנַײרַא ןַײז רַאפ רעטש ַא ןַײז ןעק .ןבָאה
 ,ןַײװרעכָאב ךיז ןטלַאהרַאפ ןטונ רעייז טימ ביוא ןוא ,ןָאטעג טשינ לָאמנייק סע
 -רעד טינ רע ןעק ,"טניַירפ עטוג ייווצ יד , יװ ןעמָאנ ןביל ַאזַא ןענּוװעג ייז ןבאה
 רעטמירַאב ַאזַא לָאז ,דנורג רעדנַא םוש ןָא ןוא טייקנטיהעג רעזיולב סיוא זַא ,ןזָאל
 ראג זיא סע בױא ,םיא רע טעב םורעד ןוא .ןייג ןרױלרַאפ ןעמָאנ רעביל ןוא
 רעשימייה רעד ןרעוו רעדיוװ לָאז רע ,ןצונַאב וצ טרָאװ אזַא ייז ןשיװצ טביולרעד
 ,רעירפ יוװ ױזַא ,ךיז טליוו םיא ןעוו ןעמוקנַײרַא ןוא בוטש ןיא םיא ַאב שטנעמ
 -ךַאפ רעדנא ןייק טשינ טָאה ,בַײװ ןַײז ַאלימַאק זַא ,םיא רע טָאה טרעכיזרַאפ ןוא
 סעמבַאמ ןוא ,ןבָאה לָאז יז טלָאװעג טלָאװ רע יו רענַאב רעדנא ןייק ןוא ןגינעג
 -ננעכרַאפ ןיא ךיז יז טליפ ,ביל ךיז ןבָאה ייז קידסעמע ןוא קרַאטש יוװ טסייוו יז
 ,ךיז ןדמערפּפָא ןַײז ןופ טייה

 טגײלעגסױרַא טָאה ָאמלעסנַא סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ ןוא סענַײט עלַא יד ּחַא
 יו ,בוטש ןיא םיא וצ ןעמוקנַײרַא רעדיוו לָאז רע ןדיירוצנַײא םיא ןָאירָאטַאל רַאפ
 זַא ,טנרָאװעג ןוא ןדיײשַאב ױזַא ,נולק ױזַא טרעפטנעעג ָאירַאטַאל טָאה ,ןעוועג
 טכַאמענּפָא ןוא סענָאװַאק עטוג סטנַײרפ ןַײז ןופ ןדירפוצ ןבילבענ זיא ָאמלעסנַא
 ןסע ָאירַאטַאל לֵאֹז געט-ועטנָאי יד ןיא ןוא ךָאו רעד ןיא געט ייווצ זַא ,ייז ןבָאה
 -ַאֹל טָאה ,טכַאמעגּפָא ןעוועג ייז ןשיוצ זיא ױזַא שטָאכ רָאנ .בוטש ןיא םיא ַאב
 ןַײז טיול ,ךיז טניול סָאד יו לָאמ ערערעמ ןעמוק וצ טינ ןעמונעגריפ ךיז ָאירַאט
 -עייט םיא אב זיא ןעמָאנ רעטוג ןַײז סָאװ ,דנַאטשנָא סטנַײרּפ ןַײז רַאפ ,ןעזנַײא
 -עסַאכ ַא זא ,ןגָאז קיטכיר רעייז ןוא ,רע טגעלפ ןגָאז .רענעגייא ןַײז יו ןעוועג רער
 נרָאװעג ןַײז ףרַאד ,בַײוװ ןייש ַא ןבָאה וצ טרעשַאב זיא םיא סָאװ רעטַאהעג ענ
 ,סעטרעװַאכ יד טימ יװ ,בוטש ןיא ךיז וצ טגנערב רע סָאװ רעדירב עטוג יד טימ
 ןוא ןָאטענּפָא טינ טרעו סע סָאװ םורָאװ .ייז טימ טגנערברַאפ בַײװ סָאד סָאװ
 /ץיצנַאטס ַא ףַא רעדָא וועטנָאי ַא ףַא ,רעטסיולק ןיא ,ץַאלּפ-טָאטש ןפַא טכַאמעגּפָא
 -ּפָא טרעוו ,(בַײװ םעד ןגָאזּפָא ןַאמ ַא ייז ןעק לָאמ עֶלַא טינ סָאװ ןכַאז) נעװ ןיא
 / סָאװ ,עוויורק ַא ַאב רעדָא בֹוטש ןיא עטרעװַאכ ַא ַאב ןפלָאהעגסױרַא ןוא טכַאמעג
 .יורטוצ רעמ ריא וצ טָאה ןעמ

 -ויז ןבָאה ןומ רעטַאהעג ענעסַאכ רעכעלטיא זַא ,ןנָאז ָאיראטאל טגעלפ ךיוא
 רע סָאװ ,ןטיײקנטיהענּפָא טינ ןופ ןענערָאװ םיא לֶאֹז סָאװ ,טנַײרּפ ןטוג ַא םענ
 טליפ ןַאמ רעד סָאװ ,עביל סיורג סעמכַאמ זַא ,טפערט סע םורָאװ ,ןײגַאב ןעק
 ריא רע לָאז ,ןרעגרע וצ טשינ יז יידעק רעדָא ,ןקרעמ טשינ רע לָאז ,בַײװ ןַײז וצ
 ןַײז ןרענימ ןעק סָאד סעמכַאמ ,ןָאט טשינ ךאז ענעי רעדָא יד לָאז יז ןגָאז טשינ
 עשז וו .ןדַײמסױא סע רע ןעק ,םיא טנרָאװ טנַײרפ רעטוג רעד זַא ןוא ,דעװַאק
 -ַאל יװ טנַײרפ ןטוג ןסעמע ַאזַא ןוא ןעַײרטעג אזַא ,ןנולק ַאזַא ןעמ טמענ רעבא
 -עג טָאה רָאנ ָאירָאטַאל ןייא .טינ ךיא סייוו סָאד ?םיא ןופ ָאד טרעדָאפ ָאירַאס
 נעט יד ןצריקרַאפ ןוא ןפַײלשּפָא ,ןרענימרַאפ ןעזעג ןוא דעװַאק סטנַײרפ ןַײז טיח
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 .לבעּפ רענסַאּפעטסוּפ רעד םורָאװ .בוטש ןיא םיא ַאב ןַײז וצ ךַאמּפָא םעד ןופ

 :רעגנוי רעכַײר רעד סָאװ ,ןלעפעג דָארג סע זיא ,רעגניצ עזייב ןוא רעייגקידייל יד

 ןַײרַא טמוק ,ןרינַאמ ןוא ןטיז ענַײפ יד טימ ןאמלטנעשז רענעריובעגליוװ רעד ,ןַאמ

 םייקנייפ ןוא טומ ןַײז שטָאכ םורָאװ .ַאלימַאק יװ יורפ רענייש ַאזַא וצ בוטש ןיא

 טלָאװעג טשינ ךיא רע טָאה ,גנוצ עזייב עדעי ןעיצוצוצ ןעוועג ךעיוקעב זיא

 טגעלפ רע ןוא ,ןעמָאנ ןטוג סרעדורב ןטוג ןַײז ןוא םענַײז קעפָאס ןיא ןלעטש

 רע סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא טימ ןעמענרַאפ ךַאמּפָא םענופ געט עטסרעמ יד רעבירעד

 טמענעי ןוא סענַײט סמעד טימ ,ױזַא טָא ןוא .עטננידַאבמוא רַאפ ןבעגעגנָא טָאה

 -ייב ייז ןבָאה לָאמניײא ,גָאט ןופ טַײצ עטסרעמ יד רעבירַאפ ייז ַאב ןיא ,םיצורעט

 ױזַא ןָאירָאטַאל וצ טָאה ָאמלעסנַא ןוא טָאטש רעד ץוכ עקנָאל ַא ףַא טריצַאּפש עד

 | :טגָאזעג

 סָאװ ,םידָאסכ עלַא יד רַאפ זַא ,ָאירַאטַאל טנַײרפ ,טכירעג ךיז וטפָאה ---

 עמַאמ-עטַאט יד ןופ ןוז ַא ןפַאשַאב ךימ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג רימ טימ טָאה טָאנ

 סָאװ יד ַײס ,רעטיג ןייק טגרַאקעג טשינ רימ טָאה ןוא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ

 סָאװ ,קנַאד םעד ןבענּפָא טינ ךיא ןעק ,ןגעמרַאפ ַײס ןוא רוטַאנ טפור ןעמ

 רַאפ רעדנוזַאב ןוא ,ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ סטוג סָאד יװ סיורג ױזַא ןַײז לָאז

 א רַאפ ךיד ןבעגעג רימ טָאה ןוא ןָאטעג רימ טימ טָאה רע סָאװ דעסעכ םעד

 בוא ,רעַײט טלַאה ךיא סָאװ ,ןעגנוריצ ייווצ ,בַײוו ַא רַאפ ןַאלימַאק ןוא טנַײרפ

 םעמכנַאמ .ןעק ךיא יװ סָאמ רעד ןיא זיא ,ףרַאדַאב ךיא יו סָאמ רעד ןיא טינ

 "ױצ ןבעל ןשטנעמ סָאװ טימ ץְלַא סע זיא ךעלנייוועג סָאװ ,ןעמעלַא םעד ץָארט

 טמַאטַאב טשינ ןוא קידעכינ טשינ ַאזַא ךיא בעל ,ןדירפוצ ןבעל ןענעק ןוא ןדירפ

 ךימ יװ געט עכעלטע עשביח ןיוש .טלעוו רעד ןיא שטנעמ םוש ןייק יו ,ןבעל

 "רַאֿפ רעשילרעטסיוא ןוא רעקידענושעמ ַאזַא ,רענדָאמ אזַא טרעטַאמ ןוא טקירד

 טימ ךימ גירק ןוא ךימ קידלושַאב ךיא ןוא ןיילַא רימ ףַא ךימ רעדנּווו ךיא זַא ,גנַאל

 = -עג םענעגייא ןַײמ ןופ ןלעטשרַאפ ןוא ןליטשנייא םיא ךימ ימַאב ךיא ןוא ,רימ

 -קסױרַא ןעוועג דָאס םעד טימ לָאז ךיא ןעוועג ךעלנעמ עליפַא זיא'ס ןוא .קנַאד

 ךָאד זומ דָאס רעד יו ױזַא ןוא .ןרעה םיא ןלָאז עלַא זַא ןוויק ַא טימ יװ ןעמ

 זַא ,רעכיז ,סעדיוס ענַײד ןֹופ וויכרַא ןיא זבענרעביא םיא ךיא ?יוװ ,ןעמוקסיורַא

 ,ןפלעהוצסיורַא רימ ןגיילוצ טסעוו וד סָאװ ,סַײלּפ םעד טימ ןוא ןייֵלַא טימרעד

 סָאד סָאװ ,טסגנַא רעד ןופ ַײרפ ןליפ ךיג ךימ ךיא ?עוװ ,טניירפ רעסעמע ןַײמ יו

 ױזַא ןַײז דיירפ ןַײמ טעוװ ,טייקנבענעגרעביא ןַײד קנַאדַא ןוא ,רימ טפַאשרַאפו

 םענענושעמ ןַײמ בילוצ ןלַאּפַאב ךימ זיא סָאװ ,טייקידעכינ טשינ יד יוװ סיורנ

 | - | ,לַאפנַײא

 רע טָאה טסּוװעג טשינ ןוא דייר סָאמלעסנַא ןופ ָאירַאטַאל טָאה טניוטשעג

 טָאה רע לפיוו ןוא .שינערָאװַאב רעדָא עמַאדקַאה עגנַאל יד טא ןליצ ןעק ןיהווװ

 סָאװ ןַײז סָאד ןעק גנַאלרַאפ ַא רַאפ סָאװ ךעיומ ןיא ךיז ַאב טשימעגרעביא טשינ

 דעק ןוא .לטניּפ םענופ טַײװ ןפָארטעג קַאר רע טָאה ,טנַײרפ ןטוג {ַײז ױזַא טרעטַאמ

 םיא טָאה גנושַארעביא יד סָאװ ,טסננַא רעד ןופ ןעמוקוצסױרַא רעכיג סָאװ ייד
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 רעייז ףַא גנוקידיילַאב ענעּפָא ןַא טפרַאװ רע זַא ,טגָאזעג םיא רע טָאה ,טפַאשרַאפ

 טשינ טייג ןוא םורַא ןוא םורַא ךיז טיירד רע סָאװ טימרעד טפַאשטנַײרּפ סיורג

 ףיא רע ןעוו טלָאמעד ,עװָאשכַאמ ענעטלַאהַאב ןַײז ןלייצרעדוצסיוא םיא ךַײלנ ֹוצ

 -ַאב וצ ריא ןופ ךיז יו ןטעב עצייא ןַא רעדָא ןעיורטרַאפ םיא יז ןעק רע זַא ,רעכיז

 .לעױּפעב ןעננערבוצסיורא יז יװ ןפיוא ןַא רעדָא ןעיירפ

 -צ םעד טימ ןוא -- ,טרעפטנעעג ָאמלעסנַא טָאה -- טכערענ טזיב --

 טרעטַאמ סָאװ גנַאלרַאפ רעד זַא ,ָאירַאטַאל טנַײרפ ,ןסיוו וצ ריד ךיא ביג יורט

 ןוא טקעפרעּפ ױזַא ,בַײװ ןַײמ ַאקימַאק עקַאט זיא יצ ןטכַארטרעביא ןופ טמוק ,ךימ

 טָאװ ,ווורּפ ַא טימ ןדַײס ןייגרעד טשינ סעמע םעד ןעק ךיא ןוא ןכער ךיא יװ ןויפ

 ןטַארַאק יד רעַײּפ סָאד טזַײװַאב סע יװ ,עריא טייקנַיופ ןטַארַאק יד ןזַײװַאב לָאז

 ,דלָאג

 יו ןַײפ טַײװ ױזַא רָאנ זיא ,רענַײמ טנַײרפ ,ַא ,ךיא טלַאה ,יורפ ַא םורָאװ,

 ,קרַאטש זיא יורפ ענעי רָאנ ןוא ,טשינ יז טרעגַאב ןעמ רעדָא יז טרענַאב ןעמ טַײוװ

 -רעדייסעק ןוא ןרערט יד רַאפ ,סענָאטַאמ ןוא ןגָאזוצ רַאפ טשינ ךיז טנייב סָאװ

 ,רעבָאהביל עכעלננירדוצ יד ןופ ןייטשוצ ןקיד

 .ןַײפ ךיז טלַאה סָאװ יורפ ַא טמוק ,רע טגָאז ,קנַאד א רַאפ סָאװ םורָאװ,

 -ברָאפסטָאנ ןוא םורפ ןַײז ןעד טסָאק סָאװ ?דניז וצ וצ טינ ריא טדער רענייק ןעוו

 ןרעקפעהעצ וצ ךיז טייהנגעלעג יד טשינ ריא טיג רענייק סָאװ ,יורפ רענעי קיט

 סערייקפעה רעטשרע רעד ַאב סָאװ ,ןַאמ ַא טָאה יז זַא ,טסייוו סָאװ רענעי ןוא

 עריומ רַאפ ןַײפ זיא סָאװ ,יױרפ יד ?ןעמענקעװַא ןבעל סָאד ריא רע טעוװ ,רעריא

 יד יו ןטלַאה רעַײט ױזַא טשינ ךיא ןעק ,טייהנגעלעג יד טלעפ ריא סעמכַאמ רעדָא

 .ןכָאצינ ןופ ןיורק רעד טימ ןעמוקסיורַא ,עטנָאיעגכָאנ ןוא עטרענַאב ַא ,טעװ סָאוװ

 טנעקעג ריד טלָאװ ךיא סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ בילוצ ןוא דנורג םעד בילוצ טָא זיא

 ןַײמ ,ַאלימַאק זַא ,ןלעװ ךיא טלָאװ ,גנוניימ ןַײמ ןקיטפערקַאב וצ ' ףַא ןבעגנָא

 ןיא ןווּורּפ ןוא ןרעטַײל ךיז לָאז ןוא ןעננולכיורטש יד טָא ןייגכרוד לָאז ,בייוו

 -ינ םעד טימ ,רעכיז ןיב ךיא יוװ ,ןעמוקסיורַא טעװ יז ביוא .ןרעגַאב וצ יז טומ םעד

 ךיא לעװ טלָאמעד .ןַײז טשינ ןכַײלג ןייק קילג ןַײמ וצ טעװ ,טכַאלש רעד ןופ ןכָאצ

 ,ןגָאז ןענעק לעוװ ךיא .ןרענַאב עניימ ןופ טייקידייל יד זיא טלופרַאפ זַא ,ןגָאז ןענעק

 ןגעו טנָאז םעכָאכ רעד סָאװ ,ליַאכ סעשייא ענעי ןבָאה וצ טרעשַאב זיא רימ זַא

 ,ןכער ךיא יו טרעקרַאפ טקנופ טעשענ ,רעבָא ,רעמָאט ?ןעניפענ יז ןעק רעוו :ריא

 םוש ןָא ,עקיטכיר א ןעוועג זיא גנוניימ ןַײמ סָאװ עָאנַאה רעלופ רעד טימ ךיא לעוו

 -רעטנוא רימ טעװ גנוראפרעד עקידנטסָאק רעַײט ןַימ סָאװ סָאד ןריפסיוא גנַאב

 -רַאפ ןַײמ ןריפסיוא ןגעק ןגָאז טשינ טסלָאז ֹוד סָאװ ,ךַאז ןייק יו ױזַא ןוא .ןגָאז

 -רעטנוא ךיד טסלָאז וד זַא ,ָאירַאטַאל טניַײרפ ,ָא ,ךיא ליוװ ,ןקריוו סעּפע ןעק ,גנַאל

 ןכעג ריד לעװ ךיא .קרעוו-עביל סָאד טָא ןטעברַאוצסױא גַײצענ סָאד ןַײז ןעמענ

 לעװ ךיא סָאװ ,ךַאז םוש ןייק ןלעפ טשיג טעװ ריד ןוא וצרעד טַײהנגעלעג יד
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 ,רעועשַאכ ,רעקידנעטשנָא ןַא עביל ןטָאבנָא ןענעק וצ ףַא ,קיטיינ רַאפ ןעניפעג

 .יורפ רעקיצוננניימוא ןוא רעמורפ

 ,גארטפיוא ןרעווש םעד ןעיורטוצנָא ריד ,ןרעדנַא ןשיווצ ,ךימ געװַאב וד ןֹוא

 ןַײז טשינ גיז רעד לָאז ,טגיזַאב ריד ןופ טרעוו אלימאק ןעז טסעוװ וד רָאנ יו זַא

 ןעמענָא וטסלָאז טקעּפסער ןלופ םעד טימ רָאנ ,טעּפמיא ןוא רַאזנ ןצנַאנ םעד טימ

 -סױרַא ךיא לעװ םורָא ױזַא .ןרעו ןָאטעג טשרע פרַאד סָאװ סָאד טָאט ַא רַאפ

 -ַאבסיוא ןַײז טעװ גנודמיױלרַאפ ןַײמ ןוא רענַאב םעד טימ רָאנ טדנעשענ ןעמוק

 -ענעב זַא ,טוג ץנַאנ סייוו ךיא םורָאװ ,ןניײוװש ןַײד ןופ עדריוו רעד ןיא ןטלַאה

 ןבָאה לָאז ךיא טסליוו וד ביוא ןוא .טיױט ןזיב ןגיוושרַאפ ןַײז סָאד טעװ רימ עייג

 ךיז דלַאב וטזומ ,ןבעל ןזיא'ס זַא ,ןגָאז ףיורעד ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ,ןבעל ַאזַא

  םעד טימ רָאנ ,?יופ טשינ ןוא ךעלבעל טשינ ,טכַאלש-סעביל רעד ןיא ןפרַאװנַײרַא

 ,יורטוצ םעד טימ ןוא ,גנַאלרַאפ ןַײמ טרעדָאפ סָאד יװ ,רעפייא ןוא סַײלפ ןצנַאג

 ,רימ טרעכיזרַאפ טפַאשטנַײרפ רעזדנוא סָאװ

 ןוא ןָאירַאטַאל וצ טדערעג טָאה ָאמלעסנַא סָאװ ,דייר יד ןעוועג ןענַײז סָאד

 -ענ םיא לָאז רע סָאװ ,רעטרעוו יד ץוכַא זַא ,ייז ןיא טרעהעגנַײא ױזַא ךיז טָאה רע

 טכַאמעגפיוא טשינ ליומ סָאד רע טָאה ,ןבירשעג ןיא ָאד יװ ,טנַאזעג ןבָאה טפעוו

 י-ַאנ רעמ םיא טגָאז רענעי ןעזעג טָאה רע זַא ןוא .טקידנערַאפ טָאה רענעי זיב

 טקוקעג טלָאװ רע יו ,םיא ףַא טקוקעג ?ַײװ עגנַאל ַא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא טינ

 ַאב טקעװ ןוא ןעזענ טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ךַאז ַא סעּפע ףַא

 :טגָאזעג םיא רע טָאה ,ןעניוטש יא קערש יא םיא

 וד סָאװ סָאד זַא ,ָאמלעסנַא טנַײרפ ,ָא ,ןדיירנַײא טשינ ךימ טסעוו וד --

 זַא ,טכַארטעג ךיא טלָאװ .שירַאנ טרעּפמולענמוא טשינ ןיא טגָאזעג רימ טסָאה

 טַײװ ױזַא טסלָאז וד טזָאלרעד טשינ ךיא טלָאװ ,סעמע ןַא טימ סע טסנָאז וד

 עגנטל ןַײד ןטימרַאפ ךיא טלָאװ ,ךיז ןרעהנַײא טינ ןזיולב ןַײמ טימ םורָאװ ,קעוװַא

 -רעד ךיא רעדָא טשינ ךימ טסנעק וד רעדָא זַא ,רָאפ טציא רימ ?עטש ךיא ,עשַארד

 וד ןוא ָאמלעסנַא טזיב וד ןַא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא ,ןיינ ,רעבָא .טשינ ךיד ןעק

 טזיב וד זַא ,טכַארט ךיא סָאוװ זיא קילנמוא רעד :ָאירָאטַאל ןיב ךיא זַא ,טסייוו

 רעד טשינ ןיב ךיא זַא ,עדַאװַא טסכַארט וד ןוא ןעוועג סָאװ ָאמלעסנַא רעד טשיג

 רימ טסָאה וד סָאװ סָאד סעמכַאמ ,ןַײז טפרַאדַאב טלָאװ ךיא סָאװ ,ָאירַאטַאל

 סָאװ סָאד ןוא ,טנַײרפ ןַײמ ,ָאמלעסנַא רענעי ןנָאז טנעקעג טשינ טָאה ,טגָאזעג

 עטוג םורָאװ .טסנעק וד סָאװ ,ָאירַאטַאל םעד ןטעב טשינ ןעמ ןעק ,ךימ טסטעב וד

 רעד יוװ ,ייז טימ ןצונ ךיז ןוא ןוורּפסױא טנַײרפ עטוג ערעייז ןפרַאד טניירפ

 ייז טימ ךיז רָאט ןעמ זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,סארא דַא עווקסוא :טגָאז טעָאּפ

 .טָאג ןגעק ןענַײז סָאװ ןכַאז בילוצ ןצונ טשינ
 ךָאנ יו טנַײה ,טּפַאשטנַײרּפ ןגעוו טליפעג ױזַא טָאה רענידנצעג א ביוא ןוא,

 טפַאשטנַײרפ רעכעלשטנעמ םוש ןייק רַאפ זַא ,טסייוו סָאװ ,טסירק ַא ןליפ ףרַאד

 םעד רעבירַא ױזַא טגייב טנַײרפ א ביוא ןוא ?עכעלטענ יד ןרילרַאפ טשינ ןעמ רָאט

 וצ ןָא טמוק ןוא טָאג רַאפ טקעּפסער ןדעי טַײז א ןָא קעװַא טנייל רע זַא ,ןקעטש
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 יח ןעק ןעמ סָאװ ,ןטייקיניילק יד ןופ טשינ עמַָאטסימ סע זיא ,רעדורב ןטוג ןַײז

 גָאז .טנַײרפ ןַײז ןופ עדרעוו ןוא ןבעל םעניא טייג סע רָאנ ,ןרעטַאּפּפָא טכַײל יא

 סָאװ ,רַאפעג ןיא ריד ַאב טייטש ןכַאז ייווצ יד ןופ עכלעוו ַא ,ָאמלעסנַא ,רימ עשז

 וד יװ ךַאז עקידרעדיװרעד ַאזַא רימ הַא ןעמענ ןוא ןָאט בילוצ ריד זומ ךיא

 -רַאפ ךיא יװ ,ךימ טסטעב וד ,טרעקרַאפ ;ייז ןופ טשינ ענייא ןייק ?ךימ טסטעב

 דרעוו ןַײד ןוא ןבעל ןַײד ריד ַאב ןסַײלּפ ךימ ןוא ןעימַאב ךיס לָאז ךיא ,ייטש

 .ימַאב ךיא בוא םורָאװ .רימ ַאב ךיוא טימרעד טַײצ ןייא ןיא ןוא ,ןביורוצקעווַא

 ַאב קעװַא טימרעד ביור ךיא זַא ,רָאלק זיא ,עדרעוו ןַײד ריד ַאב ןביױרוצּפָא ךימ

 וא .סעמ ַא יװ רעגרע זיא ,עדרעוו ןָא שטנעמ א םורָאװ ,ןבעל ןַײד ךיוא ריד

 -רַאֿפ ,ןגעוו עָאר ןַײד ןופ ,ןַײז לָאז ךיא טסל?יוװ וד יוװ ,גַײצעג סָאד ןיב ךיא יו ױזַא

 ךימ רעה ?ןבעל ןַײמ ךיוא רעבירעד ןוא עדרעוו ןַײמ טימרעד טשינ ןעד ךיא ריל

 לעװ ףיא ןיב ןסַײרוצרעביא טינ רימ דלודעג בָאה ןוא ,ָאמלעסנַא טנַײרפ סיוא

 גנַאלרַאפ ןַײד סָאװ םעד עיינענעב רָאפ ךיז טלעטש רימ סָאװ ןצנאנניא ןנָאז ריד

 ךיד ךיא ןוא ןרעפטנעוצּפָא רימ ןבָאה טַײצ ךָאנ טסעוו ןוא ןבָאה ריד ןופ ליוו

 | | | .ןרעהוצסיוא

 טליוו ריד סָאװ ץלַא גָאז --- ,טגָאזעג ָאמלעטנַא טָאה --- ,ןנינעגרַאפ טימ --

 | .ךיז

 :טדערעג רעטַײװ טָאה ָאירַאטַאל ןוא

 ,ןרָאמ יד ַאב יװ זיא ריד ַאב ךעיומ רעד זַא ,ָאמלעסנַא ,ָא ,ךיז טכַאד רימ ---

 טימ עטקעס רעייז ןופ סעֶאט םעד ןרעלקפיוא טשינ ןפיומושעב ייז ןעק ןעמ סאו

 ןוא לכייס ןפַא ךיז ןגייל סָאװ דייר טימ טשינ ,ןטפירש עקילייה יד ןופ סעַייח

 ףרַאד ןעמ רָאנ ,ןבױלג םענופ םיױקיא יד הַא ךיז ןציטש סָאװ דייר טימ טשינ

 עטעשָאּפ ןוא עכעלטַײד ,עכעלדנעטשרַאפ ,עגנירג ,עקידסעשַאמַאמ ןעגנערב ייז

 -על יװ ,ןענעקייל טשינ ייז ןעק ןעמ סָאװ ,ןזַײװַאב עשיטַאמעטַאמ טימ ,ןליּפשייב

 ,ןלייט עכיַילנ רעטנורַא רימ ןעמענ ןלייט עכיילגנ ייווצ ןופ ןעוו, :טנָאז ןעמ לשַאמ

 ,רעטרעוו טימ טינ סָאד ןעייטשרַאפ ייז זַא ןוא ,"עכַײלג ךיוא ענעבילבעג יד ןענַײז

 ןוא םנעה יד טימ ץוַײװ סָאד ייז ןעמ זומ ,טינ עקַאט סָאד ןעײטשרַאפ ייז ןוא

 -רעד וצ הַא גונעג טשינ סע זיא טלָאמעד עליפַא ןוא ,ןגיוא יד רַאפ סע ןגיײלקעװַא

 םעד ןוא לטימ ענעגייא סָאד ןוא .ןביולג ןקילייה רעזדנוא ןופ ןסעמע יד ייז ןזַײוװ

 ַאב זיא סָאװ ,גנַארד רעד סעמכַאמ ,ריד וצ ןדנעוונָא ךיא זומ ןפיוא םענעגייא

 םעד טָאה טָאװ ,ץלָא ןופ טַײװ ױזַא ןוא געוו ןרעסיוא ױזַא זיא ,ןעמוקעגפיוא ריד

 ךיד טַײצ ענעריולרַאפ זיא'ס ךיז טכַאד רימ זַא ,?כייס ןדַארג ןופ ןטָאש ןטסדנימ

 בָאה רַאּפרעד ןעמָאנ רעדנַא ןייק םורָאװ ,טזיב וד ווָיַאנ יו ןניײצרעכיא ןלעוו וצ

 / 8 יװ טײקשירַאנ ןַײד טימ ןייטש ָאד ןזָאל ךיד ךיז טסולנ רימ ןוא ,טינ ךיא

 יַאב וצ ךײז גנערטש ױזַא טינ רָאנ טזָאלרעד ךימ .רענַאב ןזייב ןַײד רַאפ ףָארטש

 ךיד לָאז ךיא םיקסַאמ טשינ זיא סָאװ ,ריד וצ טפַאשטנַײרּפ ןַײמ ריד טימ ןיינ

 .ןרילרַאפ וצ ךיד רַאפעג רענעפָא ַאזַא ןיא ןייטש ןזָאל

 רימ וטסָאה :ָאמלעטנַא ,רימ גָאז ,ןעמענַאב רָאלק סָאד טסלָאז וד יידעק ןוא ,
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 -ידנעטשנָא ןא ןדיירנַײא ?עונצ ַא ןרישזעטרָאק ןפרַאד לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג טשינ
 םע טסָאה וד ?רעקיטפנינרַאפ א ןעניד ?רעקיצוננגיימוא ןַא עביל ןטָאבנֶא ?רעק
 ,עקידנעטשנָא ןַא ,עונצ ַא בַײװ ַא טסָאה וד זַא ,טסייוו וד ביוא זיא :טנַאזעג רימ
 זַא ,טסקנעד וד ביוא ןוא ?וטסכוז עשז סָאװ ,עקיטפנינרַאפ ַא ןוא עקיצוננגיימוא ַא
 םוש ןָא טעװ יז ןוא ,ןכָאצינ טימ ןעמוקסיורַא יז זומ ןפַײרגנָא ענַײמ עלַא ןופ
 ןבעג וצ ריא וטסנכער ןעלטיט רַאפ ךָאנ עשז סָאװ זיא ,ןעמוקסױרַא ױזַא קעּפָאס
 "יז סָאװ סָאד יװ רעמ ןַײז םעדכָאנ יז טעװ ?ןיוש טגָאמרַאפ יז סָאװ עֶלַא יד ךָאנ
 .טסנַאז וד סָאװ סָאד רַאֿפ טשינ יז טסטלַאה וד רעדָא ;ייווצ יד ןופ סנייא ?ןיא
 וד סָאװ סָאד רַאפ טשינ יז וטסטלַאה .טסגנַאקרַאפ וד סָאװ טשינ טסייוו וד רעדָא
 ןכַאמ וצ ריא ןופ יידעק ,ענַײּפמוא ַא יו טשינ ביוא ,ןווּורּפ יז סָאװ וצ זיא ,טסגאז
 ַא סע ןיא ,טסניימ וד יװ ןַײפ ױזַא זיא יז רעבָא ביוא ?טלעפעג ריד סָאװ סָאד
 ווורּפ םעד ךָאנ סעמכַאמ ,עפונג סעמע םעד טימ ווּורֹּפ ַא ןכַאמ ןלעו וצ עּפצוכ
 זַא ,סעמע רענעזיוורעד ַא ןיא סע .גנוטכַא רעקידרעירפ רעד טימ יז טבַײלברַאפ
 ַא רעדייא עֶאר ַא ןעמוקסיורַא רעכיג זדנוא ןעק ייז ןופ סָאװ ,ןכַאז ןעמענרעטנוא
 ןעמענ רימ ןעוו טַארפיב ,טַאט רעטגעוורעד ןוא רעטכַארטַאבמוא ַא זיא ,עוויוט
 ןוא ןסיוטשעג טשינ ןוא ןעגנוווצעג טשינ ריא ֹוצ ןענַײז רימ סָאװ ,ךַאז ַא רעטנוא
 -ןשעמ ענעפָא ןא זיא ןָאט וצ סָאד גנַארד רעד זַא ,ןעמ טנעקרעד ןיוש סנטַײװ ןופ
 = | | | ,סעַאג

 -ייניא עדייב רעדָא ,טלעוו יד רעדָא ןײלַא טָאג רעטנוא טמענ ןכַאז ערעווש,
 ןעמענ ַײז :ןעײנַאב עקילייה סָאװ ןכַאז יד ןעמונעגרעטנוא ןרעוו טָאג ןוֿפ .םענ
 רעד ךעַײש סָאװ ;םיכָאלַאמ יד יו םיפוג עכעלשטנעמ טימ ןבעל וצ רעטנוא ךיז
 ײלרעלַא ,ןרעסַאװ ריש ַא ןָא ךרוד ןעייג סָאװ ,ןכַאז ענעי ןעגנַאנַאב ןרעוו טלעוו
 טפור ןעמ סָאװ סָאד ןעמוקַאב וצ ףַא ,ןשטנעמ ןופ ךיז ןדמערפּפָא ךרוד ,ןטַאמילק
 -ַימ ענעי ןעמונעגרעטנוא ןרעוו םענייניא טלעו ןוא טָאג ןופ ;רעטיג ,ןגעמרַאפ
 םעניא ייז ןעעזרעד םיוק סָאװ ,רענלעז עקיטומ ןופ ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ,םיס
 -עלברוד טנעקעג טָאה טַאמרַאה 8 ןופ ?יוק עדנור יד יװ ךָאל ַאזַא רעיומ סעניוס
 ,ןטױט רעטנזיוט יד ןופ טימ רעד ןיא ןַײרַא ןקָארשרעדמוא ךיז ייז ןפרַאװ ,ןרעכ
 סָאװ  רַאפעג רענעּפָא רעד הַא ,עריומ ףַא טקוקעג טשינ ,ןגעקטנַא יז ןעייג סָאװ
 ,ןביולנ רעייז רַאפ ןפמעק וצ גנַארד םעד ןופ לגילפ יד ףַא ןנָארטעג ,ייז טָארדַאב
 .גיניק רעייז רַאפ ןוא קלָאפ רעייז רַאפ

 ןכָאצינ א ןוא דעװַאק ַא זיא סע ןוא ןעננַאגַאב ךעלנייוועג ןרעוו ןכַאז ענױזַא,
 -טעווקַאבמוא ןוא רַאפענ טימ ייז ןענַײז לופ שטָאכ ,ןייגַאב וצ ייז ןצונ ַא ןוא
 -נערב טשינ ריד טעװ ,טסגָאז וד יו ,ןייגַאב טסליוװ וד סָאװ רעבָא ,סָאד .ןטייק|

 םעד טשינ ןוא דרע רעד ףַא טײקכַײר ןייק טשינ ,למיה ןיא רָאלג ןייק טשינ ןעג
 -ַאב וד יװ ןופרעד ןעמוקסיורַא טסעוו וד עליפַא םורָאװ .ןשטנעמ ןשיוצ דעװָאק
 -עשאכ טשינ ןוא רעכַײר טשינ ,ןרעוו רערעטיױל טשינ ןופרעד וטסעוװ ,טסרעג
 ןַײרַא טלָאמעד טסלַאפ ,סױרַא טשינ וטסמוק רעמָאט ןוא .ןיוש טזיב וד יו רעוו
 -רָאנ טעוו ריד םורָאװ .ןלעטשרָאפ רָאנ ריד טסנעק וד סָאװ טנלע ןטסערג םעניא



 / םעד ןופ טינ טסייוו רענייק זַא ,ןעניימ טסעוװ וד סָאװ ןופרעד ןעמוקסיורא טשינ

 {ַײז גונעג טעװ ,סע טסייוו וד סָאֹוו ןײלַא סָאד ,ןפָארטעג טָאה ךיד סָאװ קילגמוא

 פיו ,ןקיטעטשַאב וצ ריד סעמע םעד יידעק ןוא .ןקיטשינעצ ןוא ןבירטַאב וצ ךיד
 -נַאט סיאול טעָאּפ ןטמירַאב םעד ןופ ןבירשעג ,סנַאטס ַא ןעגנערב ָאד ריד ךיא

 טנעייל סָאװ ,"ןרערט סרעטעּפ ןקילייה םעד, לייט רעטשרע ןַײז ןופ ףָאס םוצ ָאליס

 ;ױזַא ךיז

 דנאש יד טסקאוו סע ןוא ייװ רעד טסקַאו סע

 ,טקידניק דיז גָאט רעד ןעװ ןרעטעּפ ןיא

 ךיו רע טמעש ,םענייק טרַָאד םעז רע שטאכ ןוא

 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ ןיילא ךיז ראפ

 ץראה עסיורג סָאד ,טעז ןעמ ןעװו רָאנ טינ ליײװ

 ;ןגיֹוװוַאב םרעװ סע ךיז ןעמעש וצ

 טייקידניז רַאפ ךיוא ךיו טמעש סָאד

 .גיוא יד ּפָארא טלַאה רעדַא ףיורַא טקוק רענעי זעוװ

 -רַאפ .ןדַײמסױא טשינ קיטייװ ןַײד וטסעוװ ןטלַאהַאבסױא טימ זַא ױזַא
 טימ זיא ,ןגיוא יד ןופ ןרערט טימ טשינ ביוא ,ןענייוו ןזומ קידנעטש טסעוװ ,טרעק
 סָאװ ,רעטקָאד רעשירַאנ רענעי טנייוועג טָאה סע יװ ,ןצרַאה ןופ ןרערט עקיטולב
 םעד טימ ווגרּפ םעד טכַאמענ טָאה רע ןעו  זדנוא טלייצרעד רעטכיד רעזדנוא

 -וער רעקיטפנינראפ רעד ,?לכייס רעמ טימ ,סָאד טָאה ןטימענסיוא סָאװ ןוא ,זָאלג

 רעבָא יז טָאה ,שינעטכַארטסיױא עשיטעֶאּפ ַא ןיא סָאד שטָאכ םורָאװ .סָאדלַאנ
 ןייטשרַאפ ,ןעמענ וצ טכַא ןיא ייז זיא יידעק סָאװ ,סעדיוס עשילַארָאמ ךיז ןיא

 .וטסעװ ,ןנָאז וצ טציא ריד ןכער ךיא סָאװ טימרעד זַא ,טַארפיב .ןָאטוצכָאנ ןוא

 .ןיינַאב טסליוװ וד סָאװ ,רעלעפ ןצנַאנ םעד ןייטשרַאפ

 םעד רַאפ ךיד טכַאמ ?זַאמ סָאד רעדָא למיה רעד ןעוו ,ָאמלעסנַא רימ גָאז,

 -!טנעמיד ןופ רעוו סָאװ ,טנעמיד ןרעַײט רעייז ַא ןופ רעציזַאב ןוא רַאה ןכעלצעזעג

 ןיא עלַא ןוא ,ןטַארַאק ןוא טייקנַײפ ןַײז ןופ עָאנַאה םיא טוט ,םיא טעז רעלדנעה

 -רעד טייקנַײפ ןוא טייקסטוג ןַײז טימ ,ןטַארַאק ענַײז טימ ןַא ,ןגָאז לָאק ןייא

 וד ןוא ,ןכיירגרעד ןעק ןייטש ַאזַא ןופ רוטַאנ יד סָאװ ,ץינערג ענעי רע טכיירג

 ןעועג טכער סע טלָאװ ,ןנעקרעד סעּפע ןופ טשינ טסייוו ןוא ױזַא טסביולג ןײלַא

 -יווצ ןגיילקעװא םיא ןוא טנעמיד םעד ןעמענ קעשייכ ַא ןלַאּפַאב םיצולפ לָאז ךיד
 ןיא יצ ,ןווּורּפוצסױא םיא יידעק םיא רעביא ןּפַאלק ןוא עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןש
 רימָאַל ,ןייטש רעד ןוא ?טגָאז ןעמ יוװ ןַײפ ןוא קרַאטש ױזַא ןסעמע ןַא טימ רע

 ןוא טרעװ רעמ ןופרעד טינ רע טמוקַאב ,ווּורּפ םעד סיוא טלַאה רע ןעוו ,ןגָאז
 ,ךיז רע טכערבעצ ,רעבָא ,רעמָאט ,רעירפ יו רעטמירַאב טשינ ךיוא ןופרעד טרעוו

 ,יֹזַא רעכיז ?ןריולרַאפ ץְלַא טינ טלָאמעד ןעד טייג יצ ,ןריסַאּפ ןעק סָאד סָאװ |
 .רַאנ ַא רַאפ םענייא ןדעי ןופ טכַארטַאב רעציזַאב ןַײז טרעוו ךָאנ וצרעד

 רענַײפ ןטלעז ַא זיא אלימַאק זַא ,טנַײרפ ָאמלעסנַא ,רָאפ ריד עשז לעטש,
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 וצ יז טשינ ןיז םוש ןייק טָאה סע ןוא ,ןגיוא סנעמעלַא ןיא יוו ריד ַאב ױזַא ,טנעמיד

 ןעק ,ןבַײלב ץנַאג ,טעוו יז עליפַא םורָאװ ,ןכערבעצ ךיז לָאז יז רַאפענ רעד ןיא ןלעטש

 טינ ןוא םיוא טשינ יז טלַאה רעמָאט ןוא .טציא זיא יז יו ןרעוו טשינ דערעַײט יז

 ,ריא ןַא ןרעוו טעװ ריד ןופ סָאװ ןלעטשרָאפ טציא ןיוש ריד וטסנעק ,רעטנוא ךיז

 ןעוועג טזיב וד זַא ,ןיילַא ךיז וצ ןַײז ןלעװ סענַײט ענעגייא ענייד טכערעג יו ןוא

 ַאזַא ךָאנ ָאטשינ זַא ,ריד קרעמ .ןלַאפ םענעגייא ןַײד ןופ ןוא ןריא ןופ עביס יד

 -נָא רעצנַאג רעד זַא ןוא בַײװ קידעונצ ןוא קידנעטשנָא ןַא יװ גנוריצ עלופטרעוו

 ןנעו טָאה ןעמ סָאװ ,גנוניימ רעטונ רעד ןיא טײטשַאב בײ םעד ןופ דנַאטש

 וצ זיא ,טסייוו ןיילַא וד יו ,טַײװ ױזַא טייג דנַאטשנָא סבַײװ ןַײד ביוא ןוא .ריא

 ַא ןיא יורפ יד זַא ,טנַײרפ ,ריד קרעמ ?קעּפָאס ַא רעטנוא סעמע םעד ןלעטש סָאװ

 לֶאֹו יז געוװ ןיא רענייטש ןייק ןגייפ טינ ריא רָאט ןעמ ןוא ןועו םָאקלופ טשינ

 געו םעד ןקינײרּפָא ןוא ייז ןעמענקעװַא רָאנ ,ןלַאפ ןוא ןעלכיורטש ייז רעביא

 ןכיירגרעד ןוא ןיינ טכַײל ןענעק טסגנַא םוש ןָא לָאז יז יידעק ,עינעמ רעדעי ןופ

 -ימ עטוג טימ ןַײז ןעקנַאשַאב ןיא טײטשַאב סָאװ ,טלעפ ריא סָאװ סעמיילש יד

 .םעד

 ַא רעייז טיס עלעַײכ ַא זיא ןילעמרעה רעד זַא ,ןלייצרעד עקיטריבעג יד,

 יז ;?טימ ַאזַא ןָא ייז ןדנעוו ,ןעגנַאפ םיא ןליוו רעגעי יד ןעוו ןוא ?כלעפ סַײװ |

 טימ ,ַײברַאפ ךעלנייוועג טייג ןילעמרעה רעד ןפייוו ייז ּוװ ,רעטרע יד ןלעטשראפ

 טמוק רע רָאנ יװ ןוא ,וצניהַא םיא ייז ןבַײרט ,םיא ןעעזרעד ייז זַא ןוא ,טיוק

 ןטערטוצנַײרַא טינ יבא ,ןעננַאפ ךיז טזָאל ןוא ןייטש רע טבַײלב ,טיוק םעד וצ וצ

 -עַײט םיא ןיא סָאװ ,טײקסַײװ ןַײז ןרעוונָא ןוא ןרימשסיוא ךיז ןוא טיוק םעניא

 .ןבעל ןגנייא ןַײז יוװ ןוא טייהיירפ יד יוװ רער

 -ייר ןוא רעסַײװ ךָאנ ןוא ןילעמרעה זיא בַײװ קידעונצ ןוא קידנעטשנָא ןַא,

 -רַאפ רָאנ ,ןרילרַאפ טשינ יז ליוו סע רעוו ןוא ,טייקידנעטשנָא יד זיא יינש ןופ רענ

 טימ ךיז טריפ ןעמ יו שרעדנַא ןריפ ךיז ףרַאד ,ןטיהרַאפ ןוא ןטיהנַײא ,טרעק

 םענַאטַאמ יד ןופ טיוק םעד געוו ןיא ןלעטש טינ ריא ףרַאד ןעמ ,ןילעמרעה םעד

 ןציזַאב רעשפע םורָאװ ,רעבָאהביל עכעלגנירדוצ יד ןופ טייקטיירג-טסניד יד ןוא

 ןופ ךעיוק ןכעלריטַאנ םעד ןוא עדימ יד ,רעשפע םעד ןָא עליפַא ןוא ,טינ ייז

 -ענסעװַא יז זומ ןעמ ןוא ,ןעננולכיורטש יד ןטערטרעבירַא ןוא ןטערטעצ ןענעק

 יד ןוא סעדימ עטונ יד ןופ טייקנייר יד סיפ ערעייז רַאפ ןלעטשקעװַא ןוא ןעמ

 | .ךיז ןיא טָאה ןעמָאנ רעטונ רעד סָאװ ,טייקנייש

 רָאנ ,קיצנַאלג ןוא רָאלק לניּפש רענעפילשעג רעד יו ,יורפ ענַײֿפ ַא זיא ךיוא,

 .םיא טרירַאב סָאװ םעטָא ןטסדנימ ַא ןופ טלקנוטרַאפ ןוא טכיױהרַאפ ןרעוו ןעק רע

 ן-ערַאפ :עיווקילער ַא טימ יװ ןײנַאב ךיז ןעמ ףרַאד יורפ רעקידנעטשנָא ןַא טימ

 םענייש א יװ ןצעש ןוא ןטיה ןעמ ףרַאד יורפ עקידנעטשנָא יד .ןרירנָא טינ ןוא

 ןטערטַאב טשינ טזָאל רַאה רעד סָאװ ,ןזיור ןוא ןעמולב טיט לופ זיא סָאװ ,ןטרָאג

 טפוד ןַײז ןופ ,סעטַארג יד ךרוד ,ןסינעג וצ ןטַײװ ןופ זיא גונעג ,ןּפַאטַאב ןוא

 הב יי .טייקנייש ןוא
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 ןפַא טציא רימ ןענַײז סָאװ ,ןזרעפ רַאֹּפ ַא ןעגנערב ריד ךיא ליוו הָאס םוצ,

 טכַאד רימ ןוא עידעמָאק רענרעדָאט ַא ןיא ייז ךיא בָאה טרעהעג .ןעמוקעג קנַאדעג

 | .ָאד ןדייר רימ סָאװ ןירעד ןַײרַא ךיז ןסַאּפ ייז

 גנוי ַא ןופ רעטָאפ ַא ,ןקָאז ןטייווצ א סעצייא טיג ןקָאז רעקיטפנינרַאפ א,

 טגָאז ,ןרעדנַא ןשיווצ ,ןוא ,ןסילשרַאפ ןוא ןטיה ,בוטש ןיא ןטלַאה יז לָאז רע ,לדיימ

 | :ױזַא םיא רֶע

 :יורפ יד ,ןעמ טגָאז ,זָאלנ ןופ זיא'ס

 טינ ןעמ ףראד ןווּױרּפ יז רָאנ
 ,טינ רעדָא ךיז טכערב יז יצ
 .יוא ,דיז ןעק ןפערט םורָאװ

 .גנירג ראנג זיא ןכערבעצ ןוא

 ,טינ לכייס ןייק רָאנ זיא'ס ןוא

 טינ ןעמ ןעק ןטײלרַאפ לַײװ

 .גנידסָאדלַא ןוא ךַאז עדעי ַא

 ,טלַאטשענסיוא גנוניימ ַא זיא'ס

 ;ייברעד םַאט ַא ַאד זיא'ס ןוא

 ,עיִאנאד א ךיו טפערט רעמַאט

 ,דלָאג טימ לָאמַא ךיוא טנגער

 ןעועג ץלַא זיא ,ָאמלעסנא ,ַא ,טגָאזעג טציא ןיב ריד בָאה ךיא סָאװ סָאד,

 רעמָאט ןוא ,רימ וצ רעהעג סָאװ ךיוא סיוא סעּפע רעה טציא ןוא ,ריד ךעייײש סָאװ

 -ובַאל רעד ץלַא טרעדָאפ סָאד םורָאװ ,?כיױמ דימ ייז ,גנַאל וצ ןַײז סָאד טעװ

 -סיױרַא םיא ןופ ךיד לָאז ךיא טסליװ וד ןוא ןבילקרַאפ ךיד טסָאה וד ּוו ,טניר

 -ענוצ עדרעוו ןַײמ רימ ַאב טסליוװ וד ןוא טנַײרפ ַא רַאפ ךימ טסטלַאה וד .ןריפ

 עדרעוו ןַײמ וטסליוו רָאנ טינ ןוא .טפַאשטנַײרפ רעדעי ןגעק ןזיא סָאד סָאװ ,ןעמ

 -ןצ עדרעוו ןַײמ טסליוו וד זַא .ענַײד ןעמענוצ לָאז ךיא ךיוא טסליוו וד ,ןעמענוצ

 טסטעב וד יו ,יז רישזעטרָאק ךיא ןעז טעוו ַאלימַאק זַא םורָאװ ,רָאלק זיא ,ןעמענ

 -ועמ ןכעלטכַארַאפ ןוא ןקידרעװמוא ַא רַאפ ןטכַארטַאב ךָאד ךימ יז טעװ ,ךימ

 -ייא ןַײמ סָאװ ,ןעמעלא םעד ץוכימ זיא סָאװ ,סנױזַא ײנַאב ךיא סעמכַאמ ,ןשט

 .ועייכעמ וצרעד ךימ ןענַײז טפַאשטנַײרפ ןַײד ןוא ןזעוו רענענ

 ,טינ קעפָאס ןייס זיא ,עדרעוו ןַײד ןעמענוצ ריד ַאב לָאז ךיא טסליוו וד זַא,

 ךיא זַא ,ןטכַארט רעכיז יז טעװ ,יז רישזעטרָאק ךיא ןעז טעוװ ַאלימאק זַא םורָאוװ

 עּפצוכ יד ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,טײקינזטכַײל א סעּפע ןעזרעד ריא ןיא בָאה

 -ַאב ןליפ טימרעד ךיז טעװ יז ביוא ןוא רעגַאב םעניימעג ןַײמ ןגָאזװצסױרַא ריא

 -רעד ןוא .דנַאש ריא ,ךַאז ַא רענַײד ףַא יװ ,ריד ףַא טלַאפ ,עדרעוו ריא ןופ טביור

 טסייוו ןַאמ ריא עליפַא ןעוו ןוא ,ןדיירַאב סָאד ,ךעלטנייוועג יװ ,ןיוש טמוק ןופ

 סָאװ טָאד ןַײז וצ ןבעגעג טשינ טייהנגעלעג ןייק בַײװ ןַײז טָאה ןוא ןופרעד טשינ

 -ענ םע זיא ,ןעזרַאפ רעדָא טכאּפָא ןַײז ןָא ,םיא ןָא טשינ ןוא ,ןַײז טשינ ףרַאד יז
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 םִאו יד ןוא םיא טלדַאט ןעמ ןוא ןעמענ עקירעדינ טימ םיא ןעמ טפור ,טדנעוו

 וצ טָאטשנָא גנוצעשננירג טימ םיא ףַא ןקוק ,טייקניימעג סבַײװ ןַײז ןגעוו ןסייוו

 טסוג םעד בילוצ רָאנ ,ךלוש ןַײז בילוצ טינ שטָאכ ,דַײלטימ טימ םיא ףַא ןקוק

 ,לַאפעגנַײרַא קילגמוא םעד ןיא רע זיא ,בַײװ םעניימעג ןַײז ןופ

 .ןַײז ןופ טבױרַאב טכער טימ טרעוװ סָאװרַאפ ןגָאז ָאד ריד ?יוו ךיא רָאנ,

 ןיא ז זַא ,טינ טסייו רע ןעוו עליפא ,בַײוו םעניימענ ַא ןופ ןַאמ רעד עדרעוו

 ריא טָאה ןוא ןפלָאהענטימ טשינ טָאה רע ןוא דלוש ןַײז טשינ זיא סע ןוא ןיימעג

 ךימ דימ טשינ רע וד ןוא .ןרעוו סָאד לָאז יז ןבענעג טשינ טייהנגעלענ ןייק

 -ַאב טָאה טָאנ ןעוו .ןנעו עוויוט ןַײד ןופ ןַײז טעוװ ץלַא סָאד םורָאװ ,ןרעהוצסיוא

 רעד ןיא ךיז טבַײרש ,ןדַײנַאג ןשידרע םעניא רעטָאפ ןטשרע רעזדנוא ןפַאש

 רע סייעב ןוא ןעמָאדַא ףֶא ףָאלש ַא ןפרָאװענפױרַא רע טָאה ,טפירש רעכעלטעג

 טַײז רעקניל רעד ןופ ןייבנּפיר ַא ןטינשענסיוא םיא ַאב רע טָאה ,ןטַאלשעג ןיא

 -םיוא ךיז טָאה םָאדִא ןעוו ןוא .עוואכ רעטומ רעזדנוא ןפַאשַאב םיא ןופ טָאה ןוא

 שיילפ ןַײמ ןופ שיילפ זיא יז, :טנָאזעג רע טָאה ,ןעזרעד יז טָאה ןוא טּפאכעג

 | | / ."רענייב ענַײמ ןופ ןייב ןוא

 ןוא רעטָאפ ןַײז ןזָאלרַאפ ןַאמ רעד טעוװ ריא בילוצ , טגָאזעג טָאה טָאנ ןוא,

 ."בַײל ןייא וצ ריא טימ ןטפעהאב ךיז טעװ ןוא רעטומ ןַײז

 טימ ,ענעסַאכ ןופ עירעטסימ יד ןרָאװעג טריפעגנַײא זיא טלָאמעד ןוא;

 -סימ עכעלרעדנּוװ יד ןוא .ןדניבפיוא ייז ןעק טױט רעד רָאנ זַא ,רעדנעב ענױזַא

 ןייא םיפונ ערעדנוזַאב ייווצ ןופ טכַאמ יז זַא ,ךעיוק אזא ךיז ןיא טָאה עירעט

 יז שטָאכ סָאװ ,עטַאהעג ענעסַאכ עטוג יד ןופ סָאד יז טכַאמ רעמכָאנ ןוא ;ףוג

 םעד ןופ בַײל סָאד סעמכַאמ ןוא .ןליוו ןייא זיולב ייז ןבָאה ,סעמָאשענ ייווצ ןבָאד

 סָאװ ןקעלפ יד זַא ,סיוא סע טמוק ,ןַאמ ריא ןופ בַײל םעד טימ סנייא זיא בייוו

 טָאה רע עֶליפַא ,ןַאמ ןפַא ןלאפ ,טײנגַאב יז סָאו ןרעלעפ יד רעדָא ריא ףָא ןלַאפ

 .טייקניימעג רעד וצ טייהנגעלעג ןייק ,טנָאזעג יװ ,ןבענעג טסעוװעג טשינ ריא

 םענופ רעווייא רעדנַא ןַא ןיא רעדָא םופ םעניא קיטייוװ ַא יו ױזַא טקנוּפ םורָאװ

 ּםָאֹק רעד ןוא ,בייל ןייא זיא סָאד סעמכַאמ ,ףוג רעצנַאג רעד טליפ ףונ סנשטנעמ

 ןיא ױזַא ,טפַאשרַאפ טינ םיא טָאה רע שטָאכ ,לכענק םענופ קיטייוו טעד טליפ

 ןוא .ריא טימ םנייא זיא רע םעמכַאמ ,דנַאש םבַײװ ןַײז וצ ףעטוש ַא ןַאמ רעד
 ןופ ןריובעג ןרעוו ןוא ןענַײז טלעוו רעד ןופ דעוװַאקמוא ןוא דעװַאק רעד יװ ױזַא

 ,ןימ םעד ןופ זיא בַײװ םעניימעג םעד ןופ דעװַאקמוא רעד ןוא ,שיילפ ןוא טולב

 -עג ַא רַאפ םיא טלַאה ןעמ ןוא ןַאמ םעד ןופרעד קעלייכ ַא קידנליו טשינ טמוק

 .ןסיוװ ןַײז ןָא ןטעדנעש

 ,טימרעד ךיז הַא טסמענ וד סָאװ רַאפעג יד ,ָאמלעסנַא ,ַא ,ריד עשז קרעמ ,

 ןטסוּפ ארַאסָאװ בילוצ ריד קרעמ .בַײוװ ביל ןַײד ןופ ור יד ןרעטש טסייג וד סָאװ

 טסורב רעד ןיא טור סָאװ טימענ םעד ןזיורבפיוא טסיינ וד רינַײנ ןטנעוורעד ןוא

 ,טייקיניילק א ןיא ןעניווװעג וצ ערוטנעװַא ןַא זַא ,ריד קרעמ .בַײוװ ןקידעונצ ןופ

 רימ סעמכַאמ ,ןופרעד רעמ טשינ דער ךיא ,זַא ,ליפױזַא וטסנעק ןרילרַאפ ןוא
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 ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ ץֵלַא סָאד ביוא רָאנ ,ןצַאשוצּפָא סָאד רעטרעוו ןלעפ

 ןא ןכוז ריד וטסגעמ ,ענַאװַאק רעזייב ןַײד ןופ ןטלַאהוצּפָא ךיד גונעג טשינ זיא

 טשינ סָאד ?יוװ ךיא םורָאװ ,ןקילנמוראפ ןוא ןדנעש ךיד לֶאְז סָאוװ ,גיײצעגנ רעדנַא

 יד ןיא סָאד סָאװ ,ןרילרַאפ טפאשטנַײרפ ןַײד םעד בילוצ לָאז ךיא עליפַא ,ןַײז

 ."ןלעטשרָאפ רימ ןעק ךיא סָאװ ,עדייװַא עטסערג

 ןוא ָאירַאטַאל רעכעלטיז ןוא רעקיטפנינרַאפ רעד ןבילבעג ןנַײװש זיא ָאד

 לײװ עשביה א זַא ,טשימעצ ןוא טכַארטרַאפ ױזַא ןבילבענ ןייטש זיא ָאמלעסנַא

 :טנַאזעג רע טָאה ףָאס םוצ רָאנ .ןרעפטנע טנעקעג טשינ טרָאװ א םיא רע טָאה

 ןַײמ ָאירַאטַאל ,טרעהעגנַײא ךימ בָאה ךיא טסנרע יו ןעזענ טסָאה וד --

 ןוא םיִלָאשעמ ,דייר ענַײד ןופ ןוא ,טגָאזעג רימ טסָאה וד סָאװ ץלַא וצ ,טנַײרפ

 ןַײד טיינרעד סע טַײװ יוװ ןוא טזיב וד גולק יו ןעזענ ךיא בָאה ןשינעכַײלנרַאפ

 גנוניימ ןַײד סיוא טשינ נלָאפ ךיא ביוא זַא ,ךיא עז ךיוא .טפַאשטנַײרפ עסעמע

 ןפיול ךימ זָאל ןוא סטוג סָאד ןופ ךיא ףױלטגַא ,רענַײמ ַאב טסעפ ךימ טלַאה ןוא

 ,סעַאלַאב ןימ םענעי ןופ דַײל ךיא זַא ,ןעזנַייא םורעד טזומ וד .סטכעלש םעד ךָאנ

 ןליוק ןוא סּפיג ,ךרע ןסע ךיז טסולנ ייז סָאװ ,ריא ןופ ןדַײל רעבַײװ לייט סאו

 ןעמ .ןסע וצ טָארפיב ,ןקוק וצ ייז ףֵא סעימ זיא'ס סָאװ ,ןכַאז ערענרע ךָאנ ןוא

 -רעד גנירג ןעמ ןעק סָאד ןוא ןלייהוצסיוא ךיס לטימ ַא ןעניפענ רעבירעד זומ

 ןרישזעטרָאק וצ ,ןטשרעמיולק ַא ,ןכעלבעל א ,עליפַא ןיולב בייהנָא ןַא טימ ןכיירג

 ףערטנעמַאזוצ ןטשרע םעד ַאב לָאז יז ,ךאווש ױזַא ןַײז טינ זומ יז סָאװ ,ןעלימַאק

 "וצ ךימ ךיא לע בייהנָא ןזיולב םעד טימ ןוא .דנַאטשנָא ריא דרע רעד וצ ןפרַאוװ

 טשינ ,טפַאשטנַײרּפ רעזדנוא וצ ןָאטעג וויוכ ןַײד ןבָאה טסעוװ וד ןוא ןלעטשנדירפ

 טימרעד ךיוא רָאנ ,עביל ןַײמ ןבעגעגקירוצ ןבָאה רימ טסעוו וד סָאװ טימרעד רָאנ
 .עדרעוו ןַײמ ןָא ןבַײלב טשינ לָאז ךיא טנייצרעביא ןבָאה ךימ טסעוו וד סָאװ

 :ןיא סָאד ןוא ,זיולב דנורג ןייא בילוצ ןָאט וצ סָאד וטזיב וועיוכעמ ןוא;
 פָאז ךיא ןזָאלרעד טשינ וטסרָאט ,ןכַאמ וצ ווורַּפ םעד ןסָאלשטנַא ןיב ךיא יוװ ױזַא

 ןיא טלעטשעג ךיא טלָאװ טימרעד סָאװ ,ןטייווצ ַא ןלייצרעד טײקשירַאנ ןַײמ
 סעּפע עדרעוו ןַײד ןופ טרעוו רעמָאט ןוא .ןטיהראפ טס?יוו וד סָאװ ,עדרעוו יד ןָאק

 א סָאד זיא ,ןרישזעטרָאק יז טסעוװ וד סייעב גנוטלַאה סעלימַאק טימ טרענימעג

 רימ סָאװ ,טייקטסעפ יד ריא ןופ ןעזרעד טסעוװ וד יו דלַאב םורָאװ ,טייקיניילק

 וד ןוא ,לציּפש רעזדנוא טימ סעמע םענייר םעד ןלייצרעד ריא וטסעוו ,ןטרַאװרעד

 יױזַא טסלעטש וד סעמכַאמ ןוא .בייהנֶא ןופ יוו גנוטכַא יד ןעמוקַאב קירוצ טסעוו

 ,סָאד ,וט ,ןדירפוצ יױזַא ךימ וטסלעטש שינעלעטשנַײא ןַײד טימ ןוא ןַײא קיניײװ

 ןגעקטנַא ריד ןלעוו סָאװ ,ןכַאז עמענעגנָא טשינ ןדַײל ןזומ טסלָאז וד עליפַא ןעוו

 ןעיניא םעד ןקידנערַאפ ךיא לעװ טנָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא יו ,םורָאװ ,ןעמוק

 . .ביוהנא םַאנ דְלַאַכ
 טסּוװעג טשינ ןוא זיא ןליוו סָאמלעסנַא ןדיישטנַא יוװ ָאירַאטַאל טָאה ןעזעג

 -נערב וצ םיא סעַײר ַא רַאפ סָאװ ןוא ןבעג וצ םיא ןליּפשַײב רַאפ ךָאנ סָאװ רע טָאה

 ןטייוװצ ַא טיירנ זיא רע זַא ,רע טָאה ןעזענ ןוא ,ןָאט טשינ סָאד לָאז רע זַא ןענ
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 -נָאנ ,סרעגרע ןופ םיא ןטיהרַאפ בילוצ ,רע טָאה ,גנַאלרַאפ ןזייב ןַײז ןלייצרעד וצ

 -ערסיוא רעד טימ ,םיא ַאב טעב רע סָאװ ןָאט וצ טמיטשענוצ טָאה ןוא ןבעגענ

 ,ןריפוצּפָארַא קנַאדעג סעלימאק ןָא זַא ,יוזַא ךַאז יד ןריפ וצ טכיזסיוא ןוא גנונעכ

 םענייק רַאפ לָאז רע םיא רע טָאה טרעפטנעעג ןוא .ןדירפוצ ןבַײלב ָאמלעסנַא לָאז

 ןבייהנֶא ןוא ךיז ףַא ץלַא סָאד טמענ רע סעמכַאמ ,ןטכַאד טשינ קנַאדעג ןַײז רעמ

 | .טלעפעג םיא ןעוו רע ןעק

 -ענ םיא טָאה ןוא ךעלטרעצ ןוא ביל ָאמלעסנַא םיא טָאה ןעמונעגמורַא

 .ןָאטעג דעסעכ ןסיורנ רָאנ ַא םיא טימ טלָאװ רע יו ,טייקטיירג ןַײז רַאפ טקנַאד

 וצ ןטערטוצ ייז ןלָאז נָאט ןטייווצ ןפַא ןיוש זַא ,עדייב ייז ןבָאה טכַאמענּפָא ןוא

 ןעלימַאק טימ ןדייר ןענעק לָאז רע ץַאלּפ ןוא טַײצ ןבענ םיא טעוו רע .טעברַא רעד
 -נָא ןוא ןבעג וצ ריא גנוריצ ןוא טלעג ךיוא םיא רע טעװ ןבעג ןוא גיוא ףא גיוא
 ןיא יז ןבילסיוא ,קיזומ ןעגנערב ריא לָאז רע ,םיא רע טָאה ןטָארעג .ןטָאבוצ

 ןילַא רע טעװ ,ןבַײרש ֹוצ ייז ימ יד ךיז ןעמענ טינ רע ליוװ רעמָאט ןוא ,ןזרעפ

 טייטשרַאפ ,ןיימ רעדנַא ןא טימ ,ָאירָאטַאל ןעוועג טיירנ זיא ץלַא ףַא .ןבַײרש ייז

 ןעגנַאגעגמײהַא ייז ןענַײז ךַאמּפָא םעד טימ ןוא .טנכערעג טָאה ָאמלעסנַא יו ,ךיז

 ןוא טסגנַא טימ ןטרַאוװ ןעלימַאק ןפָארטעג ןבָאה ייז ּוװ ,זיוה ןיא ןָאמלעסנַא וצ

 רעננעל ןסיורדניא טמַאזעג ךיז רע טָאה ,גָאט םענעי סעמכַאמ ,ןַאמ ריא ףַא גרָאז

 .לָאמ עלַא יו

 ךיז אב ןבילבענ ןיא ָאמלעסנַא ןוא ךיז וצ ןעננַאנענמײהַא זיא ָאירַאטַאל

 סָאװ גנונַא רעטסדנימ רעד ןָא ןוא טענַײדרַאפ ָאירַאטַאל יוװ ןדירפוצ ױזַא בוטש ןיא

 זיא טכַאנ יד רָאנ .קעסייא עינדילז םעד ןופ ךיז ןעיירדוצסיורַא ףַא סנױזַא ןָאט וצ

 טשינ ןוא ןָאמלעסנַא ןרָאנוצּפָא יױזַא יו ןפיוא ןַא ןטכַארטוצ טימס קעװַא םיא ַאב

 קיטימ הַא טנַײרּפ ןַײז וצ ןעמוקעג רע זיא ,גָאט ןטייווצ ןּפַא .ןעלימַאק ןקידַײלַאב

 ,ןעזענוצ םיא טייקנרעג סיורג טימ ןוא ןעמונענפיוא טונ םיא טָאה ַאלימַאק ןוא

 / .םיא ןיא ןַאמ ריא טנַײרפ ַא רַאפ סָאװ יז טָאה טסּוװענ סעמכַאמ

 ןפורעגנָא ךיז ָאמלעסנַא טָאה ,שיט םענופ ןעמונענּפָארַא ,ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ

 בילוצ ןייגוצ לַײװרעד טעוװ רע ןוא ַאלימַאק טימ ןבַײלב לָאז רע ןָאירַאטַאל וצ

 י- .קירוצ ןַײז רע טעוװ םורַא אש ןבלַאהרעדנָא ןיא ןוא ,ןעיניא ןכעלגנירד ַא|

 ךיז טָאה ָאירַאטַאל ןוא ןיינקעווא טשינ לָאז רע ַאלימַאק םיא טָאה ןטעבעג

 :טלעױּפעג טשינ טשינרָאנ ןָאמלעסנַא ַאב טָאה רע רָאנ ,ןטײלנַאב םיא ןטָאבעגנָא

 ,םיא ףַא ןטרַאװ ןוא ןבַײלב לָאז רע ןָאירַאטַאל וצ ןענאטשענוצ זיא רע ,טרעקרַאפ

 טָאה ךיוא .ןעיניא ןקיטכיו ַא רעייז ןנעוו ןדייר וצ םיא טימ טָאה רע סעמכַאמ

 טעװ רע זיב ןיילַא ןָאירַאטַאל ןזָאלרעביא טשינ לָאז יז ןעלימַאק טנָאזעגנָא רע

 טייקיטשינ רעדָא טייקיטיינ יד טכבַאמעגכָאנ קיצנוק ױזַא טָאה רע ןוא .ןעמוקירוצ

 .טכַאמעג ןיא'ס טגָאזעג טשינ טלָאװ רענייק זַא ,ןיײגקעװַא ןַײז ןופ
 -ַאק ןייֵלַא ענייא שיט םַאב ןענַײז ןבילבעג ןוא ןעגנַאגענקעװַא זיא ָאמלעסנַא |

 .ןסע ןעננַאגעג ןענַײז ןשטנעמ-בוטש ערעדנַא עלַא סעמכַאמ ,ָאירָאטַאל ןוא ַאלימ

 םיא טָאה טנַײרפ ןייז וו ,דלעפטכַאלש םעד ףַא ָאירַאטָאל ךיז טָאה ןעזרעד
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 -גייש ןַײז טימ סָאװ עניוס ַא ,ןגױא יד רַאפ עניוס םעד טימ ,טלעטשעגקעוװַא

 ריא טגָאז ,רעטַײר עטנּפָאװַאב ןָארדַאװקש ןצנַאג ַא ןניזַאב טנעקעג רע טלָאװ טייק

 טשינ טָאה רע רָאנ .ןבָאה וצ עריומ סָאװרַאפ טַאהעג ָאירַאטַאל טשינ טָאה יצ ןייֵלַא

 טנַאה ענעפָא יד ןוא לוטש םענופ ןעלנָא ןפַא טרַאּפשעגנָא ןגיובנלע םעד יו רעמ

 ענייש טינ ןַײז ןַײז ?ביומ םיא לָאז יז ןעלימַאק ןטעבעג טָאה ןוא קַאב רעד ףֶא

 .ןעמוק טעװ ָאמלעסנַא זיב ןעורּפָא לסיבַא ליוו רע זַא ,טגָאזעג ןוא גנוריפיוא

 ןַאוװיד ןפַא ןעורּפָא ןייג רע לָאז רעסעב זַא ,טרעמטנעעג םיא טָאה ַאלימַאק

 .ןפָאלש ןגיילוצ ךיז ןייג ןיהַא לָאז ןוא ?וטש ןפַא רעדייא

 -עגנַײא ןַא ןציז ןבילבעג זיא ןוא ןַאוװיד ןפַא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה ָאירַאטַאל

 ןעלימַאק ןפָארטעג טָאה רע זַא ןוא .ןעמוקעגקירוצ זיא ָאמלעסנַא זיב רענעּפָאלש

 סייעב ןַא ,טבַארטעג ךיז רע טָאה ,ןקידנפָאלש ַא ןָאירַאטַאל ןוא רעמיצ ןיא ריא ַאב

 דצנַײא עליפַא ןוא ןסעומש וצ טָאהעג טַײצ ןיוש ייז ןבָאה ,טמַאזעג ךיז טָאה רע

 ךיז לָאז ָאירַאטַאל טונימ יד ןטרַאװרעד טנעקעג טְשיג ךיז טָאה רע ןוא ,ןפָאלש
 -עג םיא ןיא סע יװ ןגערפ ןוא ןסיורדניא םיא טימ ןיינוצסיורא ףא ןּפַאכפיוא

 .ןעגנַאג

 ןוא טּפַאכענפױא ךיִז טָאה ָאירַאטַאל .טלָאװעג טָאה רע יוז ץְלַא זיא ןעשענ

 + סָאװ טגערפענ םיא רע טָאה טרָאד ןוא ןסיורדניא ןעגנַאנעגסױרַא ייז ןענַײז עדייב

 .םיא טיול זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה ָאירַאטַאל ןוא ,ןסיוו טלָאװעג ךיז טָאה םיא

 זַא ןוא ,ןזַײװעצסױרַא ךיז ןצנַאנניא לָאמ ןטשרע םעד דלַאב טשינ טניול ,ךיז טכַאד

 ןעמ טדער טָאטש ןיא זַא ןוא ענייש ַא זיא יז זַא זױלב ןעלימַאק רע טָאה טגַאזעג

 ,סָאד זַא ןוא טפַאשנולק ןוא טייקנייש ריא ןופ רָאנ יו שרעדנַא טעמע ןופ טשינ

 לָאז יז גנוגיינ עטוג ריא ןעניװעג וצ ףַא בייהנֶא רעטונג ַא ןיא ,םיא ךיז טכַאד

 ,טגָאזעג םיא רע טָאה ,ַײברעד טצונ רע .ןרעהסיוא ןרעג טיא לָאמ ןטייווצ םעד

 רענעגייא ןַײז ףֵַא טייטש סָאװ ןצימע ןרַאנַײרַא ?ליוו רע ןעוו ?טימ סנטָאס םעד

 -צניפ רעד ,רע ,טייקיטכיל רעד ןופ ךעלַאמ םעד רַאפ ךיז טלעטשרַאּפ רע ;ךַאװ
 ןוא ךיז רע טקעלּפטנַא ךָאנרעד ,ןטוג ַא רַאפ רעירפ םיא ךיז טזַײװ רע ,רערעט

 טשינ עליכטַאכל ךָאנ זיא ַײרערַאנעג ןַײז ביוא ,סענַאװַאק ענַײז טימ סיורא טמוק

 יה .טקעדעגפיוא ןרָאװעג
 רע זַא ,רע טָאה טגָאזעג ןוא ןָאטענ עָאנַאה קרַאטש ןָאמלעסנַא טָאה סָאד

 טשינ בוטש ןופ עליפַא ףרַאד רע ןוא ,טייהנגעלעג יד ןבעג גָאט ןדעי םיא טעוװ

 ךיז לָאז ַאלימַאק יידעק ,סעּפע טימ ךיז רע טעװ ןעמענרַאפ סעטמכַאמ ,ןײגקעװַא

 .לציּפש םעד ףַא ןּפַאכ טשינ

 ַא ןעלימַאק טָאה ָאירַאטַאל ןוא קעװַא ןענַײז נעט ךַאס א זַא ,זיא ןעשענ ןוא

 ןוא ריא טימ טדער רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ןָאמלעסנַא ןוא טנָאזעג טשינ טרָאוװ

 טשינ ףַא ןזַײװ לָאז סָאװ סניױזַא סעּפע ןעמוקַאבסױרַא טשינ לָאמנייק ריא ןופ ןעק

 רע טָאה ,טרעקרַאפ ;גנונעפָאה ןטָאש ַא ןופ ןעמיס ַא טשינ עליפַא ןוא טייקנייפ

 ןיז ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא טינ ךיז טעװ רע בוא זַא ,םיא טנרָאװ יז ,טגָאזעג

 .ןַאמ ריא ןלייצרעד סָאד יז טעװ ,קנַאדעג ןטכעלש
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 ןענַאטשעגַײב ַאלימַאק זיא טציא זיב -- ,טגָאזעג ָאמלעטנַא טָאה --- ,טוג --
 ריד ךיא ביג ןגרָאמ .םיסַײמ ןײטשַײב יז טעוו יו ןעז ןעמ ףרַאד טציא ,רעטרעוו
 פיפ ױזַא לָאמַאכָאנ ןוא ןבעג עקַאט ןוא ןטימוצנָא ריא דלָאג רעלַאט טנזיוט ייווצ

 יו ,ענייש יד סרעדנװַאב ,רעבַײװ טעמכַאמ ,יז ןעיצוצ יידעק ,גנוריצ ןפיוק םףַא

 יז בױא ןוא ,ןצופ ךיז ןוא ןייש ןָאטנָא ךיז ביל ייז ןבָאה ,ןענַײז ייז קידעונצ

 טשינ רעמ ךיד לעװ ןוא ןלעטשנדירפוצ ךימ ךיא לעװ ,ןעיאסינ םעד ןיײטשַײב טעוװ
 .ןַײז רעַאצעמ

 רע טעװ ,ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רע סעמכַאמ זַא ,טרעפטנעעג טָאה ָאירַאטַאל

 ןעמוקסיורַא ןופרעד טעוװ רע ןסיוװ עליּפַא לָאז רע ,ףָאס םוצ זיב ךַאז יד ןריפכרוד

 ,טגיזַאב ןוא טרעטַאמרַאפ

 ריפ ייז טימ ןוא רעלַאט טנזיוט ריפ יד ןעמוקַאב רע טָאה גָאט ןטייווצ םעד

 עַײנ ארַאסָאװ ןיוש רע טָאה טסוװענ טשינ םורָאװ ,ּפָאק ןיא ןעננושימ טנזיוט

 זיא יז זַא ,ןגָאז וצ םיא טנכערעג רע טָאה ,רעבָא ,לַאלכיב .ןטכַארטוצוצ סנגיל

 ןוא דייר יד וצ יו סענָאטַאמ ןוא ןצכעגָאזוצ יד וצ טלקַאװעגמוא ןוא טסעפ ױזַא

 | ,ןריולרַאפ םעניכעב טייג טַײצ יד םורָאװ ,ימ יד טסיזמוא זיא'ס
 סייעב זַא ,ןָאמלעסנַא ןסייהעג טָאה ןוא טריפעג שרעדנַא טָאה לזַאמ סָאד רָאנ

 טנעלפ רע יװ ,ןייַלַא ןעלימאק טימ ןָאירַאטַאל טזָאלענרעביא לָאמסָאד טָאה רע
 -פםילש םעד ךרוד ןוא רעמיצ ַא ןיא ןסילשרַאפ ךיז רע לָאז ,לָאמעֶלַא ןָאט סָאד
 זַא ,רע טָאה ןעזעג ןוא ,ןעוט עדייב ייז סָאװ ךיז ןרעהנַײא ןוא ןקוקנַײרַא ךָאל
 -סיוא טשינ טרָאװ א ןעלימאק וצ טָאה ָאירַאטַאל ןוא ָאש עבלַאה ַא קעװַא זיא'ס
 טרעדנוה עצנַאג ןבַײלב טרָאד לָאז רע עליפַא ןדייר טשינ ריא וצ טעוװ ןוא טדערעג

 ןגעוו םיא טגָאז רעדורב רעטונ ןַײז סָאװ ץלַא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טָאה רע ןוא ,רָאי

 עקַאט סע זיא יצ ןעז וצ יידעק ןוא .וועזעקעוו רעקעש זיא סרעפטנע סעלימַאק

 ןָא ןָאירָאטַאל ןפורענקעװַא טָאה ןוא רעמיצ םעד ןופ ןעמוקעגסױרַא רע זיא ,ױזַא
 .ַאלימַאק ךיז טלַאה יו ןוא סַײנ ןַארַאפ זיא יצ טגערפעג םיא ןוא טַײז ַא
 ןיא ןבעג וצ ךָאטש ַא טינ רעמ טנכער רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ָאירַאטַאל = =
 טָאה רע זַא ,קידנסױטשּפָא ןוא ףרַאש ױזַא טרעפטנע יז סעמכַאמ ,טעברַא רעד

 | .ןגָאז וצ סעּפע ריא רעטַײװ טינ טומ ןייק רעמ

 וד שלַאפ יװ -- ,טנָאזעג ָאמלעסנַא טָאה --- ,ָאירַאטַאל ,ָאירַאטַאל ,ךַא ---

 !יורטוצ ןַײמ וצ ןוא רימ וצ וויוכ ןַײד טסוט

 בָאה ןעזענ ןוא ,ךָאללסילש םעד טא ןופ טקוקעגכַאנ ריד ךיא בָאה טציא,

 -רעד גנירד ךיא ןוא ,ןעלימַאק וצ טדערענסיוא טשינ טרָאװ א טסָאה וד זַא ,ךיא

 ביוא ןוא .טגָאזעג טינ טשינרָאג טציא ןזיב ,לַאלכיב ךָאנ ריא טסָאה וד זַא ,ןופ

 סָאװ וצ רעדָא ךימ וטסרַאנ סָאװ וצ ,סע זיא עמַאטסימ ױזַא סָאװ ,ױזַא זיא סָאד

 טנעקעג טלָאװ ךיא סָאוװ ,לטימ סָאד ןצנוק ענַײד טימ קעװַא רימ ַאב וטסמענ

 ?רענַאב ךיא סָאװ ןכיירגרעד וצ ףַא ןעניפעגסיוא

 ,טנָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד רָאנ ,טגָאזעג טינ טשינרָאג ָאמלעסנַא טָאה רעמ

 טלעטשעג ןוא קיבענכַאנ ןוא טשימעצ ןרעוו לָאז ָאירַאטַאל זַא ,ןעווענ גונעג זיא
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 -עג םיא טָאה ָאמלעטנַא סָאװ ףיורעד טייקידנעטשנָא ?טניּפ סָאד ןיוש רע טָאה
 רע טעװ רעטַײוװ ןוא טציא ןופ זַא ,םיא רע טָאה ןריווושענ ןוא ,ןגיל ַא ַאב טּפַאב
 יֹוװ ,ןגָאז טשינ ןגיל ןייק רעמ ןוא ןלעטשוצנדירפוצ םיא טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז
 ,טַארפיב .ןרינָאיּפשכָאנ ריגַײנ טימ םיא טעװ רע ביוא ,ןעז ןענעק סָאד טעװ רע
 ןָאט טנכער רע סָאװ סָאד םורָאװ ,קיטיינ טשינ עבריט םוש ןייק ןיא וצרעד זַא
 טָאה ָאמלעסנַא .טכַאדרַאפ ןדעי ןופ ןעַײרּפַאב םיא טעוװ ,ןלעטשנדירפוצ םיא יידעק
 עטרעטשעג רעקינייוו ןוא ערעכיז רעמ ַא ןפאשרַאפ םיא יידעק ןוא טביולעג םיא
 -ייז וצ םייה רעד ןופ ךָאו א הַא ןרָאפקעװַא ןסָאלשַאב רע טָאה ,טייקמעװקַאב
 ןוא ,טָאטש רעד ןופ טַײװ טשינ ,ףרָאד ַא ןיא טניוװ סָאװ ,רעדורב ןטוג ַא םענ
 -סױרַא ךעלגנירד ךיז וצ םיא לָאז רע רעדורב ןטוג םעד טימ רע טָאה טכַאמעגּפָא
 ,ןרָאפוצקעװַא דיירסיוא ןַא ןעלימַאק רַאפ ןבָאה וצ יידעק ,ןפוד

 סָאװ ?ןָאט ָאד וטסייג סָאוװ !ָאמלעסנַא רעטנרָאװעגמוא ןוא רעכעלקילגמוא
 ןַײד טסעװענַאלּפ ,ןיילַא ריד ןגעק טסייג וד ,עז ?וטסטיירג סָאװ ?וטסעװענַאלּפ
 ,ַאלימַאק בַײװ ןַײד זיא ןַײּפ .ןברוכ םענעגייא ןַײד טסטיירג ןוא גנודנעש ענעגייא
 עריא ,ןגינעגרַאפ ןייד טשינ ריד טרעטש רענייק ,יז וטציזַאב ךעלטימעג ןוא קִיּור
 רעד ףא ?מיה ריא טסיב וד ,זיוה ריא ןופ טנעוו יד רעסיוא טשינ ןעייג ןעקנַאדעג
 סָאמ יד ןוא סנגינעגרַאפ עריא ןופ גנוליפרעד יד ,ןרעגַאב עריא ןופ ליצ רעד ,דרע
 ,סלמיה םעד ןוא םענַײד וצ וצ ייז טסַאּפ יז סָאװ ,ןשטנווװ עריא ןופ

 טיג סעינצ ןוא טייקכעלטנרא ,טייקנייש ,עדרעוו ריא ןופ רעציוא רעד ביוא
 -ַאב טסנעק וד סָאװ ןוא טנָאמרַאפ רע סָאװ סערישַא עצנַאנ יד ימ םוש ןָא ריד
 -עוועג ָאד טשינ ךָאנ עַײנ ןכוז ןוא דרע יד ןזָאלרַאפ ריד גיוט עשז סָאװ וצ ,ןרעג
 ךיז טלַאה ףָאסלַאקּפָאפ סעמכַאמ ,ןכַארק לָאז ץלַא זַא ןריקיזיר ןוא סערציוא ענעז
 ?רוטַאנ רערעגָאמ ריא ןופ ךעלטנעוו עכַאװש יד ףַא ץלַא

 לָאז רע טכער זיא ,עכעלנעמוא סָאד טכוז סע רעוװ זַא ,ןעניז ןיא ריד םענ
 יד טימ טגָאזעג טעָאּפ ַא רעקיטכיר טָאה סָאד יו ,ןעמוקַאב טשינ עכעלנעמ סָאד
 : | ;רעטרעוװ

 ,בעל סָאד טיוט ןיא רוז ךיא

 ,סעאלאכ רעד ןיא טנוזעג

 ,טייהיירפ עסיפט רעד ןיא

 געווסיוא ןַא טײקנסַאלשרַאפ ןיא

 .טייהיירט רעטעראפ םאנ ןוא

 ךיא בָאה םיא ןופ סָאװ ,לזַאמ'ס רָאנ

 ,טשינרַאנ לאמנייק ךָאנ טרַאװרעד טשינ

 ,למיה םעד טימ טָאה טכַאמעגפא

 ,סכעלנעמוא גנַאלרַאפ ךיא סעמכַאמ זא

 .ןבעג טעינ רימ ךעלנעמ סָאװ ךיוא

 םייצ יד זַא ,טגָאזעגנָא רע טָאה ןעלימַאק ןוא ףרָאד ןיא ָאמלעסנַא זיא קעװַא
 טימ ןסע ןוא בוטש ןיא ןבעג גנוטכַא ןעמוק ַאירַאטַאל לָאז ,ןַײז טשינ טעװ רע סָאוז !

 .ןייֿפַא םיא יו ןעזוצ םיא לָאז יז ןוא ריא
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 םנַאמ ריא ןופ ,בַײװ ךעלטנרָא ןוא גולק ַא יו ,ַאלימַאק ןרָאװעג זיא טרַאצַאב

 רעד ןיא ויא רע ןעװ ,טכער טשינ זיא'ס זַא ,םיא יז טָאה טגָאזעג ןוא נָאזרַאמ

 ןוא ,שיט ןַײז ַאב לוטש םעד ןעמענרַאפ רערעדנַא ןַא רעצימע לָאז ,ָאטשינ םייה

 רע לָאז ,בוטש יד ןריפ ןעק יז זַא ,רעכיז טשינ זיא רע סעמכַאמ סע טוט רע ביוא

 -ערג ךיוא ןעמענ ךיז ףַא ןעק יז זַא ,ןעז גנורַאפרעד ןופ רע טעוװ ,ןווארּפ לָאמסָאד

 . | ' .ןגרָאז ערעס

 זיולב ףרַאד יז ןוא םיא טלעפעג ױזַא זַא ,טרעפטנעעגּפָא ריא טָאה ָאמלעסנַא

 שטָאכ ,ןָאט ױזַא טעװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה ַאלימַאק .ןברָאהעג ןוא ןנייבנָא ּפָאק םעד

 | .ןליוו ריא ןנעק

 -עג בוטש ןיא םיא וצ זיא גָאט ןטייווצ ןפַא ןוא ןרָאפעגקעװַא זיא ָאמלעסנַא

 -טנרָא ןוא טפַאשביל טימ ןעמונענפיוא םיא טָאה ַאלימַאק וו ,ָאירַאטַאל ןעמוק

 ןעז יז לָאז ָאירַאטַאל טייהנגעלעג יד ןבעגעג טשינ לָאמניײק טָאה ןוא ,טייקכעל

 ןוא רעניד עריא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג יז זיא קידנעטש סעמכַאמ ,ןיילַא ענייא

 .םָאה יז סָאװ ,ַאלענָאעל ןעמָאנ ןטימ לדיימטסניד ַא ןריא טימ סרעדנוזַאב ,ןטסניד

 -יא םענייניא ןגיוצרעד ךיז ייז ןבָאה זַײװדניק ןופ סעמכַאמ ,טאהעג ביל קרַאטש

 ,ןָאמלעסנַא טימ טַאהעג ענעסַאכ טָאה יז ןעוו ןוא ,ןרעטלע סעלימַאק ןופ זיוה םענ

 .ךיז טימ לדיימ סָאד טכַארבעגטימ יז טָאה

 -עג שטָאכ ,טגָאזעג טינ טשינרָאג ריא ָאירַאטַאל טָאה געט יירד עטשרע יד

 -רעניד יד ןוא ןעמונענּפָארַא שיט ןופ טָאה ןעמ סייעכ ןָאט סָאד רע טלָאװ טנעק

 שטָאכ ןוא .ַאלימַאק טריפעג טָאה ױזַא סעמבַאמ ,ןטע ןעגנַאגעג לענש ןיא טפַאש

 ןטערטּפָא טינ ןוא ןעלימַאק רַאפ ךָאנ ןסעוצּפָא ?עפַאב א טָאהעג טָאה ַאלענָאעל

 םַײצ יד טָאה ןוא ןכַאז ערעדנַא ַאב ןגילעג ּפָאק רעד רעבָא ריא זיא ,טַײז ריא ןופ

 סָאװ טגלָאפעגסױא יז טָאה קידנעטש טינ ןוא סנגינעגרַאפ ערעדנַא טימ ןעמונרַאּפ

 ךַײלג ,ןילַא ןזָאלענ יז טָאה יז ,טרעקרַאפ ;ןסייהעג ריא טָאה עטסַאבעלַאב יד

 -י ,ןלױּפַאב ריא סע טלָאװ ןעמ

 ןיא ,לעטש ריא ,םינָאּפ רעטסנרע ריא ,גנוטלַאה עכעלטנרא סעלימַאק רָאנ

 "עג רעד רָאנ .ןָאטעגנָא םיוצ ַא גנוצ רעד פַא ןָאירַאטַאל טָאה יז זַא ,ַאזַא ןעוועג

 -ַאטַאל טכַאמעג םוטש ןבָאה ייז סָאװ טימרעד ,סעדימ עטוג סעילימַאק ןופ סניוו

 גנֹוצ יד סייעב םורָאװ .ןדָאש סנדייב רעייז וצ טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ,גנוצ סָאיר

 וצ טייהנגעלעג יד רע טָאה טאהעג ןוא ,טדערעג קנַאדעג רעד טָאה ,ןניוושעג טָאה

 טָאה ַאלימַאק טָאװ ,טייקנייש ןוא טייקנַײּפ עצנַאג יד טַארּפ ךָאנ טַארּפ ןטכַארטַאב

 ןוא ןבילוצנַײא עוטַאטפ ענרענייטשלמרימ ַא ןעוועג ךעיוקעב ןענַײז ןוא טגָאמרַאפ

 | .שיילפ ןוא טולב ןופ ץרַאה ַא זיולב טשינ

 טָאה טכַארטעג ןוא ,ריא וצ ןדייר טָאטשנָא טקוקעג ריא ףַא טָאה ָאירַאטָאל

 -עג ןַײװכעלסיב טָאה ןטכַארט סָאד טָא ןוא .ןרעוו וצ טבילענ זיא יז טרעוו יו רע

 רעטנזיוט ןוא ןָאמלעסנַא וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טקעּפסער םעד ןפיירגנָא ןעמונ

 לָאז רע ּוװ ,טָאטש רעד ןופ טַײװ ,ץיגרע ןפיולטנַא טסו?נעג םיא ךיז טָאה לָאמ

 ןירעד ןיא םיא טָאה ,רעבָא ,טרעטשעג .ןעלימַאק טינ ןוא ןָאמלעסנַא ןעז טשינ רעמ
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 .ריא ףַא ןקוס ןופ טַָאהענ טָאה רע סָאוװ עָאנַאה יד ןיוש םיא טָאה ןטלַאהרַאפ ןוא

 ןופ ןבַײרטרַאפ וצ טלננַארעג ךיז ןיילַא ךיז טימ ןוא טקרַאטשעג ןייֵלַא ךיז טָאה רע

 ןיילַא ךיז טָאה רע .ןעלימַאק ףֵא ןקוק וצ רעגַאב םעד ךיז ןיא ןליפ טשינ ןוא ךיז

 ךָאנ ןוא טנַײרפ רעטכעלש ןפורעגנָא ךיז ,טייקיטפנינרַאפ טשינ ןיא טקידלושַאב

 ןשינעכַײלנרַאפ טכַאמעג ןֹוא םיכוקיוו ךיז טימ רע טָאה טריפעג ,טסירק רערענרע
 טינ זיא קידלוש זַא ,ןזַײװַאב וצ טליצענ טָאה ץלַא ןוא ,ןָאמלעסנַא טימ ךיז ןשיווצ
 ךיז רע לאז ןוא ,יורטוצ ןַײז ןוא לַאפנַײא רענענושעמ סָאמלעסנַא רָאנ טייקשלַאפ ןַײז

 רַאפ עװָאשכַאמ ןַײז ןיא ךיז טליפ רע ןייר יו ,טָאנ רַאפ דלוש ןופ ןייר ױזַא ןליפ

 .ןָאט וצ טנכער רע סָאװ ןָאט וצ טַאהעג עריומ טשינ טלָאװ רע יו ,ןשטנעמ

  טשינ רעד סָאװ ,טייהנגעלעג יד יוװ ,טייקנַײּפ ןוא טייקנייש סעלימַאק ןוא

 סָאירַאטַאל סעמע ןא טימ ןבָאה ,ןבענענ טנעה יד ןיא םיא טָאה ןַאמ רעקידנסיוו
 ,ךַאז םוש ןייס ףַא רעמ רע טָאה טקוקעג טשינ ןוא ,ןפרַאװעג דרֶע רעד וצ טַײהַײרט
 סָאװ געט ַײרד יד ןופ ףָאס םוצ ןוא ,ןגיוצעג םיא טָאה סָאװ טסונ םעד ףַא רָאנ יו

 -נעטש ןופ געט םיא ַאב ייז ןענַײז ןעוועג סָאװ ,םייה רעד ןופ קעװַא זיא ָאמלעסנַא

 ַאזַא ןעלימַאק וצ ןדייר ןעמונעג רע טָאה ,ןרעגַאב ענַײז ןייטשוצַײב לגנַארעג ןקיד

 ןציז יז זיא ןבילבענ זַא ,ןטנעמילּפמָאק ענױזַא טימ ,רעטבילרַאפ ןוא רעטשימעצ

 יולב ךיז יז טָאה ןביוהענפיוא ןוא ןסעזעגנ זיא יז ּוװ טרָא םעד ףַא עטניוטשרעד א

 -עקורט רעד ןופ רָאנ .ןדיירוצסיוא טרָאוװ א ןָא ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןײגנַײרַא יידעס

 סאו ,גנונעּפָאה יד ןרָאװעג טכַאװשענּפָא טינ ָאירַאטַאל ַאב זיא ,גנומענַאב רענ

 רערעַײט ךָאנ םיא זיא אלימַאק ,טרעקרַאפ ,עביל רעד טימ םענייניא ןריובעג טרעוו
 ףַא ךיז טָאה יז סָאװ סנױזַא ןעזרעד ןָאירַאטָאל ןיא טָאה יז זַא ,יז ןוא .ןרָאװעג
 -ךַאפ סעמכַאמ ןוא ,ןָאט וצ סָאװ טסנוװעג טשינ יז טָאה ,טכירעג טשינ לָאמנייק םיִא

 וצ לָאמַאכָאנ םיא ריא רַאפ רעכיז טשינ ןוא זיא טוג טשינ זַא יז טָאה ןענַאטש

 ױזַא ןוא ,ןקישוצקעווא טכאנ יד ךָאנ ןסָאלשַאב יז טָאה ,ןדייר וצ ױזַא ץַאלּפ ןבעג

 םיא טָאה יז ווו ,ןָאמלעסנַא וצ ?ווירב ַא טימ רעניד ַא ןריא ,ןָאטעג יז טָאה עקַאט

 :ןבירשענ סָאװ טָא

 למיּפאק רעטסקיסיירד ןוא ריפ

 ,רעלבירג םענעסעגטגנַײא םעד טימ ןַאמָאר םטנופ ךעשמעח רעד טמוק םע ּווז

 סָאלש ַא ןוא ?לארענעגנ ריא ןָא יימרַא ןא ,טנָאז ןעמ יו ,טשינ גיוט סע יו יז

 ןעוו ,ןַאמ ריא ןָא ?בַײװ גנוי ַא רעקינייוװו ךָאנ גוט ,ךיא גָאז ,ױזַא ,רַאה ןַײז ןָא
 -עג ךיא .םייה רעד ןיא ןַײז ןרעטש םיא לָאז סָאװ ,עביס עטכערעג אזַא אטשינ זיא סע

 ןגָארטרעביא ןענעק וצ טייקכעלנעמ רעד ןָא ןוא טוג טשינ ױזַא ריד ןָא ָאד ךימ ןיפ

 . -יֹוװ ןייג ןזומ ךיא ?עוװ ,ןעמוקמייהַא ןכינניא טשינ טסעוװ וד ביוא זַא ,גנודייש יד
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 -שַאה יד סעמכַאמ .עכָאנשַאה ןָא ןבַײלב עליפַא לָאז בוטש ןַײד ,עמַאמ-עטַאט וצ ןענ

 ןיא רעמ טָאה ,ןבילברַאפ ָאד זיא יז שטָאכ ,טזָאלעגרעביא רימ טסָאה וד סָאװ עכָאנ

 טסיב וד יו ױזַא ןוא .ריד וצ רעהעג סָאװ רעדייא טסוג םענעגייא ריא ,ךיא עז ,ןעניז

 טסַאּפ סע ןוא ןגָאז וצ סָאװ טשינ רעמ ריד ךיא בָאה ,דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא | 
 | ,"ןנָאז ריד לָאז ךיא טשינ ךיוא

 ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה םיא ןופ ןוא ןעמוקַאב ָאמלעסנַא טָאה ווירב םעד טָא

 טוומעג טָאה ַאלימַאק זַא ןוא טעברַא רעד וצ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה ָאירַאטָאל זַא

 ,סַײנ םעד טימ טיירפרעד קרַאטש ןוא .טלָאװעג סָאד טָאה רע יו טרעפטנעענ ןבָאה

 טשינ ןפיומושעב לָאז יז ,ךעילעש םעד טימ עּפלַאב ןעלימַאק טרעפטנעעג רע טָאה

 .ןעמוקקירוצ ןכינניא רָאנ טעוװו רע זַא ןוא בוטש רעד ןופ ןייגקעוַא

 -בָאנ ןבילבעג ןיא ןוא רעפטנע סָאמלעסנַא ףַא ַאלימַאק ךיז טָאה טשעדיכעג

 ןיא ךיז ַאב ןבַײלב ךיז יז טָאה טגעוװרעד טשינ סעמכַאמ ,רעירפ יו טשימעצ רעמ

 -ָאק ריא זיא ,ןבַײלב יז טעװ .ןרעטלע עריא וצ ןייגמײהַא רעקינייװ ךָאנ ןוא ביטש

 .ןליוו סנַאמ ריא ןנעק יז טיינ ,ןייגקעװַא יז טעװ ןוא רַאפעג ןיא דעוו

 ןרַײמוצסיױא טשינ קנַאדעג םעד טימ ,ערעגרע סָאד ףָאסעל יז טָאה ןבילקעגסיוא

 ןוא ,ןדייר וצ טייהנגעלעג ַא רעניד יד ןבענ טשינ יידעק ,טפַאשלעזעג סָאירַאטָאל

 םיא טָאה יז סָאװ סָאד ןַאמ ריא ןבירשעג טָאה יז סָאװ ןָאטעג גנַאב ןיוש טָאה ריא

 -ענ טסעװעג טָאה ָאירַאטַאל זַא ,ןטכַארטרעביא לָאז רע עריומ סיוא ,ןבירשעג

 ןטיה טשינ לָאז רע ןעוועג םעריוג ןבָאה לָאז סָאװ ,טייקיירפ ַא סעּפע ריא ןופ טקרעמ
 ריא יז טָאה טיורטעג רָאנ .ןבָאה טפרַאדַאב ריא וצ טָאה רע סָאװ ,טקעּפסער םעד

 -ָאשכַאמ ענייר עדיא ףַא ןוא טָאנ ףֵא טזָאלרַאפ ךיז טָאה ןוא טייקנַײפ רענענייא

 -ָאֹל סָאװו ץלא דייהרעקידננַײװש ןייטשוצַײב טנכערענ יז טָאה טימרעד ןוא ,סעוו

 ,ןַאמ ריא רעמ ןלייצרעד טשינ ןוא ,ןגָאז וצ ריא קנַאדעג ןפַא ןעמוק טעװ ןָאירַאט

 יז ,סָאד רָאנ טינ ןוא .םיכוסכיס ןייק ןוא גרָאז ןייק ןפַאשרַאפ וצ טינ םיא יידעק

 ביוא ,ןָאמלעסנַא רַאפ ןָאירַאטָאל ןקידלושטנַא וצ יו ןפיוא ןַא טכוזענ עליפַא טָאה

 .ווירב םעד ןביירש לָאז יז ןעוועג םעריונ טָאה סָאװ ןנערפ ריא טעװ רע

 יז טָאה ,עכעלצונ ןוא ענעגנולעג יו עכעלטנרָא רעמ ,ןעקנַאדעג יד טָא טימ

 -ַאק ןַא ,ןצלַאזעגנָא ױזַא טָאה רע ןוא ,ןָאירַאטָאל טרעהעגסיוא גָאט ןטייווצ ןפַא

 טַאהעג טָאה טייקכעלטנרָא ריא ןוא ,ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז טָאה טייקטסעפ סעלימ|

 ,עביל ןופ ?יפענטימ א סעּפע ןזַײװסױרַא טשינ ןלָאז ייז ןניוא עריא טימ טעברַא ןַא

 טָאה ץלַא .טקעוורעד טסורב ריא ןיא ןבָאה ןרערט ענַײז ןוא דייר סָאירַאטַאל סָאװ

 -עג טכַארט ַא רע טָאה ףָאס םוצ .ןדנוצענ םיא טָאה ץֶלַא ןוא טקרעמענ ָאירַאטַאל

 רַאּפש ַא ןעמ ףרַאד ,םייה רעד ןופ טלעפ ָאמלעסנַא סָאװ טַײצ רעד ןיא זַא ,ןָאט
 ןביטלוצסיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה רע ןוא גנוטסעפ רעד ןופ םיוצ םעד ןָאט

 קינעטרעטנוא ?ענש ױזַא לָאז סָאװ ךאז ַאזַא ךָאנ ָאטשינ םורָאװ ,טייקנייש ריא

 -נייש יד ַאב טייקלטייא רעד ןופ רעסעלש-םערוט יד וצ ןבעג טירטוצ ַא ןוא ןכַאמ

 .עפינכ רעד ןופ ?יומ םעניא טייקלטייא יד ןיילַא יוװ ,ןטייה

 -םוא ריא ןופ זדלעפ םעד טעווענימעגרעטנוא רע טָאה ,סיילפ ןצנַאנ ןַײז טימ
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 לָאז ַאלימַאק זא ,ןעלטימ ענױזַא טימ סע רע טָאה ןָאטעג ןוא ,טייקטרעטישרעד
 ,ןלַאפעג יז טלָאװ ,ןסָאנעג זדנָארב ןופ ןַײז ןעוועג עליפַא

 ןוא ךיז טנשקַאעג ,טעפנַאכעג ,טנָאועגוצ ,ןטעבענ ,טנייועג טָאה ָאירַאטַאל

 -עג סעלימַאק ןכָארבעג טָאה רע זיב ,טסנרע ןוא ליפעג ַאזַא טימ טכַאמעג ןלעטשנָא

 ץְלֲא יו רעקינייו טָאה רע סָאו ןירעד ןכָאצינ טימ סױרַא זיא ןוא טייקטמיוצ

 טָאה יז .ןבענעגרעטנוא ךיז טָאה אלימאק .טרענַאב ץלַא יװ רעמ ןוא טרַאוװרעד

 סָאירַאטַאל זיא ןלַאפענ זַא ,ןופרעד סױרַא טמוק סָאװ רעבָא ,ןבענענרעטנוא ךיז

 ,ךעייצַאנעמ טלָאמעד רָאנ ןעמ זיא עװַײט זַא ,ליּפשַײב רערָאלק ַא ,טפַאשטניירפ

 ַאזַא טימ ןטסעמרַאפ טשינ ךיז ןעק רענייק זַא ןוא ,ריא ןופ טפיולטנַא ןעמ ןעוו

 רעוויונ ןענעק וצ ףַא סעכיוק עכעלטעג ןבָאה ףרַאדַאב ןעמ םורָאװו ,עניוס ןקיטכעמ

 .עכעלשטנעמ יד ,ענעגייא יד ןַײז

 ייווצ יד סעמכַאמ ,טייקכאװש סעטנרַאה ריא ןופ טסווװעג טָאה אלענאעל זיולב |

 ,ןטלַאהַאבסױא ריא ןופ טנעקעג טשינ סָאד ןבָאה רעבָאהביל עַײנ ןוא טנַיײירפ עשלַאפ

 -תייא סָאמלעסנַא סע זיא ןעוועג זא ןעלימַאק ןגָאז ָאירַאטַאל טָאה טלָאװעג טשינ

 -כַאמ ,וצרעד ןייגרעד לָאז רע געוו םעד טנפעעג םיא טָאה רע זַא ,טשינ ךיוא ןוא לַאפ

 טָאה רע זַא ,ןעקנעד ןוא עכביל ןַײז ןצעשננירג לָאז יז רע טָאה טלָאװעג טשינ םעמ

 .טייהרעטכַארטעגסיורַאֿפ טשינ ןוא קידנליוו טשינ טרעגַאב עביל ריא

 טקרעמענ טשינ טָאה ןוא ןעמוקענמיײהַא ָאמלעסנַא זיא םורַא געט עקינייא ןיא

 רערעַײט טצעש ןוא ץלַא יו רעקיצניװ טָאה רע סָאװ סָאד .טלעפ זיוה ןַײז ןיא סָאװ
 ,םייח רעד ןיא םיא רע טָאה ןפָארטענ ןוא ןָאירַאטָאל ןעז דלַאב רע זיא קעװַא .ץלַא יו

 סָאװ טגערפעגסיוא ןטייווצ םעד טָאה רענייא ןוא ןעמונעגמורַא עדייב ךיז ןבָאה ייז

 ,טיוט ןוא ןבעל ךעיוקימ ךיז טרעה םיא ַאב

 --- ,טגָאזעג ָאירַאטַאל טָאה -- ,ָאמלעסנַא טניײרפ ,ָא ,ןגָאז ריד ןעק ךיא ---

 עלַא ןופ ןיורק יד ןוא ?יּפשַײב רעקידריוו רעד ןַײז ןעק סָאװ ,בַײוו ַא טסָאה וד זַא

 טניו רעד טָאה ,ריא וצ טדערעג בָאה ךיא סָאװ ,דייר יד .רעבַײװ עקידנעטשנַא

  סענַאטַאמ ענַײמ ,ןעמונעג טשינ טבַא ןיא יז טָאה רעצכענָאזוצ ענַײמ ,ןגָארטרַאפ

 ךיז יז טָאה ,טזָאלעג טשרעמיולקימ בָאה ךיא סָאװ ,ןרערט יד ןופ ,ןעמונעגנָא טשינ

 - | - .טכַאלעגסױא
 ןיא ױזַא ,טייקנייש רעד רָאג ןופ ףערטַאכ רעד זיא ַאלימַאק יו טקנוּפ ,ץרוק , |

 ןוא ןטסָאמענ ןוא טמיוצעג טבעל ןוא טייקכעלטנרָא רעד רָאנ ןופ רעציוא רעד יז
 -נֶא ןַא טרעײכַאעג ןוא ךעלקילנ ןכַאמ ןענעק סָאװ ,סעוויוט סעדימ עלַא טציזַאב
 - | | ,בייוו קידנעטש

 ,טרירעג טשינ ,סע ךיא בָאה ָאד ,טנַײרפ ןַײמ ,טלעג ןַײד קירוצ ריד םענ,
 -ווא טשינ ךיז טיג טייקטסעט סעלימַאק סעמכַאמ ,ןבענעג רימ סע טסָאה וד יו ױזַא
 ךַאמ ןוא ,ָאמלעסנַא ,ןדירפוצ ַײז .ןגָאצ ןוא סענָאטַאמ יװ ןכַאז עקירעדיג יד רעט
 לָאמנייא ןיוש טסיב וד יו ױזַא ןוא .טכַאמעג טסָאה וד יו ,ווּורּפ ַאזַא רעמ טשינ
 -נייווענ טָאה ןעמ סָאװ ,םידָאשכ ןוא ןעננולכיורטש טימ םַאי םעד רעבירַא ןקורט

 -ֹּפִא םעד ןיא רעטנוא ; רעמ טשינ ךיד קוט ,רעבַײװ ןגעוו ןבָאה ןעק ןעמ ןוא ךעל
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 "יווש ןטייווצ ַא טימ ןוװּורּפ ןייק רעמ טשינ ךַאמ ןוא ןעגנולכיורטש עַײנ ןופ טנורג

 טָאה ?מיה רעד סָאװ ,ףיש רעד ןופ טייקטסעפ ןוא טייקנייפ רעד ךעַײש סָאװ רעמ

 ,רָאפ ריד ?עטש .םַאי-סנבעל םעד ןעמיוושדעביא ריא טימ טסלָאז וד טרעשַאב ריד

 ,גנוטכַא רעד ןופ סרעקנַא יד ַאב ךיד טלַאה ןוא ןפַאה ןרעכיז ןיא ןיוש טסיב וד זַא

 עכעלשטנעמ םוש ןייק סָאװ ,וויוכ םעד ריד ַאב ןענָאמ ןעמוק טעװ ןעמ זיב ױזַא

 ,ןלָאצ וצ םיא ןגָאזּפָא טשינ ךיז ןעק טייקלדייא

 "עג ןוא רעטרעװ סָאירַאטַאל ןופ ןבילנענ ָאמלעסנַא זיא ןדירפוצ טסדעסיוא

 ,רעבָא ,ךָאד .לוקַארַא ןַא סעּפע ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ ייז יוװ ייז ןיא רע טָאה טביולג

 עליפַא ,ןעמונעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ,ךַאז יד ןבעגוצפיוא טשינ ןטעבעג םיא רע טָאה

 זימ יװ םיילפ ןוא טעּפמיא םעד ןָא ןוא בַײרטרַאּפ-טַײצ ןוא ריגַײנ בילוצ זיולב

 -ָאנ ןפַא רעדיל-ביול עכעלטע ןבַײרשּפױא םיא לָאז רע רָאנ םיא ןופ ?יוו רע .טציא

 טבילרַאפ זיא ָאירַאטַאל ,רע זַא ,ןעלימַאק ןדיירנַײא טעװ רע ןוא ,ירָאלק ןופ ןעמ

 -יר ןענעק יז לָאז רע יידעק ,ןבעגעג ןעמָאנ םעד ריא טָאה רע סָאװ ,עמאד ַא ןיא

 טשינ רע ליוו רעמָאט ןוא .טייקידנעטשנָא ריא רַאפ טסַאּפ סע יו שיטייל ױזַא ןעמ

 .ןבַײרשפיױא ןיילַא ייז רע טעװ ,ןזרעפ יד ןבַײרשוצפיוא טעברַא יה ךיז ףַא ןעמענ

 םעמכַאמ -- ,טגָאזעג ָאירַאטַאל טָאה --- ןפרַאדַאב טשינ סָאד טעװ ןעמ ---

 אש עכעלטע רימ ןלָאז ייז זַא ,רימ טימ טגירקעצ ױזַא טינרָאנ ןענַײז סעזומ יד

 ןַײמ טימ לעטשנַא םעד ןגעוו ןעלימַאק וד גָאז ,טיזיוו ַא ןטַאטשּפָא טינ רָאי ןיא

 טוג ױזַא ןַײז טשינ ןלעוו ייז ביוא ,ןבַײרשנָא ןיילַא ןיוש ךיא ?עוװ ןזרעפ יד ,עביל

 עטסעב סָאד ןַײז ,סלַאּפנלַא ,ייז ןלעװ ,סע טנידרַאפ רערעייז טקעיבוס רעד יו

 | .ןעק ךיא סָאװ

 -ירעטערַאפ רעד ןוא רענעפעגעגנַײא רעד ךיז ןשיװצ טכַאמענּפָא ןבָאה ױזַא

 טגערפעג רע טָאה ,ןעמוקענמייהַא זיא ָאמלעסנַא ןעוו ןוא ,טנַײרפ רעטונג רעש

 ןיב ךָאנ יז טָאה רע יַאמעל טרעדנוװעג ןיוש ךיז טָאה יז סָאװ סָאד ןעלימַאק

 םיא טָאה יז סָאװ עביס יד ןעוועג זיא סָאװ ןגָאז םיא לָאז יז :טנערפענ טשינ טצוא

 | .טקישעגוצ םיא טָאה יז סָאװ ,לווירב סָאד ןבירשענ

 טקוק ָאירַאטַאל טכַאדענ ךיז טָאה ריא זַא ,טרעפטעעג םיא טָאה ַאלימַאק

 סעָאט ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא רע סייעב יוװ רעַײרפ ריא ףַא

 טָאה ָאירַאטַאל םעמכַאמ ,טכַאדעגסױא ױזַא ,קיטנעק ,ךיז טָאה ריא ,טַײז ריא ןופ

 | .ריא טימ ןבַײלב טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ןטימענסיוא יז

 ,טכַאדרַאפ םעד ןופ טרעכיזעג ןַײז ןעק יז זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ַאמלעסנַא

 .סָאװ ,ןלַײרפ קיטרָא ןעעזעגנָא רעייז ַא ןיא טבילרַאפ רָאג זיא ָאירַאטַאל סעמכַאמ

 ,טבילרַאפ טשינ זיא רע עליפַא ןוא ,ירָאלק ןעמָאנ םעד טימ םיוא יז טבױל רע
 רעייז ןגעוו ןוא טייקיטכירפיוא סָאירַאטַאל ןגעוו ןטכַארטרעביא טשינ ןעמ ףרַאד

 -ַאֹל ןופ ןעוועג טנרָאװעג טשינ טלָאװ אלימַאק ןעוו ןוא .טפַאשטנַײרּפטוג סנדייב

 טנָאזעג סָאד טָאה רע זַא ןוא לעטשנָא ןַא זיא ירָאלק טימ עביל יד זַא ,ןָאירַאט

 ,ןעלימַאק וצ רעדיל-בױל ןבַײרש טימ ןבענּפָא ךיז ןענעק וצ יידעק ןָאמלעסנַא

 .טכוזרעפייא רעד ןופ ץענ רעטלפייווצרַאפ רעד ןיא ןלַאּפעגנַײרַא רעכיז יז טלָאװ

 יה םש/ ---|



 רעסיורג ןַא רעבירא קערש רעד זיא ,טנרָאװעג ןעוועג ןיוש זיא יז יװ ױזַא רָאנ

 ,טסננַא

 טָאה ,ןסע ןכָאנ שיט סַאב ןסעזעג ןענַײז ַײרד עלַא ןעוו ,גָאט ןטייווצ ןפָא

 טָאה רע סָאװ םעד ןופ ןענעיילרעביא סעּפע לָאז רע ןָאירַאטַאל ןטעבעג ָאמלעסנַא

 ,טינ יז ןעק ַאלימַאק יװ ױזַא ןוא ,ירָאלק רעטבילעג ןַײז דעװַאקעל טסַאפרַאפ

 .גנוניימ ריא טרעטשעגנמוא ןגָאז ןענעק רעכיז יז טעװ

 ךיא טלָאװ -- ,טרעפטנעעג ָאירַאטַאל טָאה -- ,ןענעק יז לָאז יז עליפַא --

 עגייש סלַא עמַאד ןַײז טביול רעבָאהבי ַא ןעוו סעמכַאמ ,ןטלַאהַאבסױא טשינרָאג

 סָאד יװ רָאנ .ןעמָאנ ריא טימרעד טינ רע טדנעש ,עזייב סלַא יז טנכייצַאב ןוא

 סָאװ ,ירָאלק רעד ןופ קנַאדמוא םעד טענָאפ ַא טסַאפרַאֿפ ןטכענ ךיא בָאה ,זיא

 | | :ױזַא ךיז טנעייל

 ט ענ ָא סה

 ןעייוו'ס ןעו טכַאנ רעד ןופ טייקליטש ןיא

 ,למירד ןעָאש עטעּפש ןשטנעמ ףַא
 פמיה םעד בינ ךיא ןעמירָא ןבשעכ ַא

 .עייוו עסיורג ענַײמ ןופ ,רענַײמ ןירָאלק ןוא

 ןגָאט ןיוש טמענ סע ןעװ טלָאמעד ןוא

 ,ןרעיוט עזַאר סכערזימ ךרוד
 יב ןרעיורט טלַאמעד ךיא םענ סעַײנַאב

 יי ר .ןנַאלק טלַאמעד ךיא וט רעכעה ןוא

 עבַײלג ןלַארטש טיש ןוז יד ןעוו ןוא

 ,רעדינ רעד וצ ןכיוה ןופ ּפָארַא

 .ןרערט יד ןוא ןצכערק יד ךיא לּפָאטרַאפ

 ,רעכיילב ןבשעכ רעדיוו ןוא טכַאנ רעדיוו ןוא

 רעדיוו ךיא ףערט ,טנשקַארַאפ טיוט ןוא

 .ןרעה טשינ ליוװ ירָאלק ןוא ביוט למיה םעד

 םיא טָאה סָאװ ,ןָאמלעסנַא רעמכָאנ ןוא ןעלימַאק טענָאס רעד זיא ןלעפעג

 ףַא ןרעפטנע טשינ ליוװ סָאװ ,עמַאד יד זיא רעזכַא ליפ וצ זַא ,טגָאזעג ןוא טביולעג

 :טנָאזעג טָאה ַאלימַאק ןוא .סעמע ןרָאלק אזַא

 ?סעמע ןַא ,ןגָאז ןטעָאּפ יד סָאװ ץלַא ,סע טסייה ,זיא ---

 --- ,טרעפטנעעג ָאירַאטַאל טָאה --- עטבילרַאפ יו רָאנ ,טינ -- ןטעָאּפ יו ---

 | .קיטפַאהראוו יװ ןפלָאהַאבמוא ױזַא ייז ןענַײז

 יידעק ץְלַא ,ןפורעגנָא ךיז ָאמלעסנַא טָאה --- ,טינ סעפָאס ןייק רָאג זיא'ס ---

 זיא סָאװ ,ןעלימַאק רַאפ ןעקנַאדעג סָאירַאטַאל ןכַאמ וצ טביױלגַאב ןוא ןציטש וצ

 -ַאטָאל ןיא טבילרַאפ יו ,וטפיוא סָאמלעטנַא ךעיוקימ טנרָאװעג טשינ ױזַא ןעוועג



 טַארּפיב ,ןעמוקעג םיא ןופ זיא סָאװ ץְלַא ןעוועג ריא זיא ןלעפעג סעמכַאמ ןוא .ןָאיר

 -עג ריא וצ ןיא ,טביַײרש ןוא טרעגַאב רע סָאװ ץלַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז ןעוו

 ןעק רע בוא ןַא ,ןטעבעג םיא יז טָאה ,יֹרָאלק עסעמע יד זיא יז זַא ןוא ,טדנעוו

 .ןענעייל ייז רע לָאז ,ןזרעפ ןוא ןטענָאס ערעדנַא ךָאנ

 ביולנ ךיא רָאנ --- ,טרעפטנעעג ָאירַאטָאל טָאה --- ,םענייא ךָאנ ןעק ךיא --
 דלַאב ןוא .טכעלש ױזַא טיט ,ןיימ ךיא ,רעטשרע רעד יו טונ ױזַא ןַײז לָאז רע טשינ

 :סעניוועמ רעַײא ןגָאז ןענעק ריא טעוו

 ט ענ א ס

 ןטָאּפש ךיד עז דיא לַײװ ןוא ,ברַאטש ךיא סייוו ךיא

 ,רעכיז ןיב ךיא יו ,ןברַאטש ןַײמ זיא רערעכיז רךָאנ

 רעכיג ןעעז ךימ סיפ ענַײד וצ טסעװ זַא

 .עטָארַאכ ַא עביל ןַײמ ףַא ןבָאה רעדייא ,ןטיוט ַא

 ,ןלַאפרַאֿפ ןַאד ךיא לע ןסעגרַאפ ןופ ןעמיור ןיא

 ,עטסוּפ ,ןטסנונ ןֹופ ןוא םור ןופ ןוא ןבעל ןופ

 זיא טסורב ןַײמ ןיא יוו ןעז ךיא לעװ ןענעק רַאנ
 .ןלַארטש ןוא ,טצירקעגנַײא םינַאּפ רענייש ןַײד

 ןטלַאהַאב אש רענעי רַאפ טייקילייה יד טלַאה ךיא

 סענַאשקַא ןַײמ טעָארדַאב ךימ ןעוו

 .ןפאש ךיז רַאזג ןננערטש ןַײד עז'כ ןוא

 ןטלַאק ןוא ןרעטצניפ למיה טימ רעמיווש םענעי וצ ייוו

 ,סענַאעקיוא ןטנַאקַאבמוא ןיא רַאפעג ןופ ןנעװ הַא

 .םַאה ןייק ןוא גנוטכיר ןייק טעז ןעמ ּווװ

 ןטשרע םעד יװ טקנוּפ טביולעגסיוא ָאמלעסנַא טָאה טענָאס ןטייווצ םעד ךיוא

 ןוא טלטייקענ טָאה סָאװ ,טייק רעד גניר ַא וצ גניר ַא ןבעגעגוצ טימרעד טָאה ןוא

 ,ערע ןַײז טָאה ָאירַאטַאל טבױרַאב רעמ סָאװ ןוא ,גנודנעש ענעגייא ןַײז טלקיוװעג
 -ַאק לּפַאטש ַא רעקירעדינ סָאװ ןוא ,טרעַאב רעמ זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא רע טָאה

 ריא ןופ ןגיוא יד ןיא יז טָאה ,טייקידריוומוא ריא וצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ַאלימ

 ןעוו לָאמנייא .עדרעוו ןוא טייקכעלטיז ןופ ץיּפש םוצ ןניטשענ רעכעה ץלַא ןַאמ
 ;טגָאזעג ריא יז טָאה ,?דיימטסניד ריא טימ ןייֵלַא ענייא ןעוועג זיא ַאלימַאק

  טסווװעג טשינ ךיא בָאה טציא זיב סָאװ ,טנַײרפ ַאלענָאעל ,ךימ םעש ךיא ---
 - ףימ לָאז ָאירַאטַאל ןָאטעג טשינרָאג בָאה ןיילַא ךיא ןוא ,ןצַאש וצ ןיילַא ךימ יו

 ןוא ןיזטכַײל ןוא ץייר ןַײמ רעמ טעז רע עריומ בָאה ךיא .ןפױקּפָא ןצנַאגניא יױזַא

 יננעק טשינ םיא לָאז ךיא רימ וצ טדנעוװועגנָא טָאה רע סעכיוק לפיוו טשינ טעז
 .ןײטשַײב
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 ,טרעפטנעעג ַאלענָאעל טָאה -- ,עטנרַאה ,טינ םירוסעי ןייק ןופרעד בָאה --

 גנוצַאש רערענימ רַאפ ךַאזרוא ןייק טשינ זיא סע ןוא טרעוו יד טשינ טָאה סע --
 .םוג זיא טיג ןעמ סָאװ סָאד ביוא ,ןבעג ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד רעלענש טיג ןעמ ןעוו

 טיג סע רעװ זַא ,ןעמ טגָאז םעדצוכַא .ןרעוו וצ טצַאשעג טרעוו ךיז רַאפ זיא ןוא

 | | | .ךַאפייווצ טיג דלַאב
 טסָאק סָאװ סָאה זַא -- ,טגָאזעג ַאלימַאק טָאה --- ,ךיוא רעבָא טגָאז ןעמ ---

 .טצאשענ רעקיליב ךיוא טרעוו ,רעקיליב

 --- ,טרעפטנעעג ַאלענָאעל טָאה -- ,ןטסָאמעננָא טשינ םע זיא ריד הַא --

 םענייא טימ ,יז טייג לָאמַא ןוא יז טילפ לָאמַא ,טרעהעג בָאה ךיא יו ,עביל םורָאװ
 ,יז טירב ןטייווצ ַא ןוא יז טמירַאװ םענייא ,יז טכירק ןטייווצ א טימ ןוא יז טפיול

 .טרָאד ןָא טבייה יז ווו טרָאד ןופ ,יז טכעטשרעד ןטייווצ ַא ןוא יז טכעטש םענייא

 -נייא רעיומ יד זיא טכַאנַאב ןוא גנוטסעפ ַא יז טרענַאלַאב ירפרעדניא ,יז טקידנע

 זיא .ןײטשַײב ןענעק ריא לָאז סָאװ ,ךעיוק אזַא ָאטשינ זיִא סע םורָאװ ,ןעמונעג

 עדַאװַא ןומ ענעגייא סָאד ןעוו ,עריומ וטסָאה סָאװ ןֹוא ךיד וטסקערש עשז סָאװ

 סרַאה ןַײמ ןעמונעג רעוועג ַא רַאפ ךיז טָאה עביל יד ןעוו ,ןָאירַאטַאל טימ ןעשעג

 יה | ?ןרָאפקעװַא

 -ייא ןעמונעגריפ ךיז טָאה יז סָאװ סָאד ןקידנערַאּפ עביל יד טָאה טזומעג ןוא,

 -סױרַא לָאז טעברַא יד ןרעטש ןוא ןעמוקוצקירוצ טָאהעג טַײצ טָאה ָאמלעסנַא רעד

 -וצסיוא עביל רעד רַאמ ךעילעש רערעסעב ןייק ָאטינ סעמכַאמ .סעמיילשיב ןעמוק

 ץלא ןיא ךיז יז טניד טייהנגעלעג רעד טימ ,טייהנגעלעג יד יוװ ,ןרענַאב עריא ןריפ

 ןופ יו ןרעה ןופ ױזַא טשינ ךיא סייוו ץלַא סָאד .בייהנא םַאב רעקירעד ,טוט יז סָאװ

 גנוי ךיוא בָאה ךיא זַא ,עטנרַאה ןַײמ ,ןלייצרעד לָאמַא ריד לע ךיא ןוא ,קיטקַארּפ

 7 .שיילפ ןוא טולב

 טשינ ןוא ןבעגעגרעביא טשינ ךיד טסָאה וד זַא ,ַאלימַאק עטנרַאה ,טַארפיב ,
 .ענַײז ןיא ,ןגיוא סָאירַאטַאל ןיא ןעזעג טשינ טסָאה וד רעדייא ףעקייט ױזַא ןבענעג

 ענַײז עמַָאשענ עצנַאג יד סענָאטַאמ ןוא ןנָאזוצ יד ןיא ןוא דייר ענַײז ןיא ,ןצפיז

 ןיא רע טרעו יו סעדימ ענַײּפ ענַײז ןיא ןוא עמָאשענ ןַײז ןיא וטסָאה ןעזעג ןוא

 יד טימ .עיזַאטנַאפ ןַײד ןלַאפַאב טינ עשז זָאל ,סע זיא ױזַא לַײװ ןוא .ןַײז וצ טבילעג

 יױזַא ךיד לָאז ָאירַאטַאל זַא ,ךיד רעכיזרַאפ רָאנ ,ןעקנַאדעג-עטַארַאכ עכעלרינַאמ

 .ןיוש טסיב וד ביוא סָאװ ,ןדירפוצ ַײז ןוא עָאנַאה בָאה ןוא ,םיא וד יו ןבָאה ביל

 ,גנוצַאש ןוא טומ טימ ןעמענמורַא ךיד יז לָאז ,עביל רעד ןופ ףיילש רעד ןיא ןַײרַא

 ,טגָאז ןעמ יו ,ןנָאמרַאפ רעבָאהביל עטוג סָאװ ,ןעניש יד רע טָאה רָאנ טינ םורָאװ

 .ןַײא ךיז רעה ,טינ רימ וטסביילנ רעמָאט :סעליַאמ טימ סייבפעלַא ןצנַאנ ַא רָאנ

 טלעפעג רימ יו ןוא םיא עז ךיא יוװ .קינייװנסיוא ףֵא ץנַאנניא ןגָאז ריד םיא ךיא ?לעװ

 ,יײרט ,רעביוז ,םירָאוו ,ךעלפעה ,רַאבקנַאד ,טונ ,קיצרַאהטיירב ,ךעלטנרָא רע זיא ,רע

 ,ץלאטש ןוא ךַײר ,נולק ,ךעלריצ ,טסעפ ,ךעלרע ,קידסעכַאנ ,ךעלנעמ ,ביל ,קידווענייכ

 יד ,טנַײװש ןוא ליטש ןוא קנַאלש ןוא ןייש זיא רע םורָאװ ,ןעניש ריפ יד ץוכַא
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 ריד ןופ 'טכַארט, רע זַא ,טכַאמ וָאט יד ןוא טינ ךיא ןכער סעיסיוא עטרַאה

 .סידנעטש

 ןטלַאהענ יז טָאה ןוא סיײבפעלַא סלדיימטסניד ריא ןופ טכַאלעג טָאה ַאלימַאק

 .עביל ןופ םינָאיניא יד ןיא ,טגָאזענ טָאה יז יו ,רעשיטקַארּפ ךאס א ךָאנ רַאפ

 עביל ַא טריפ יז זַא ,ןעלימַאק טלייצרעד טָאה ןוא ןעוועג עדיומ ךיז יז טָאה ךיוא

 יז סעמכַאמ ,טלמוטעצ ןעלימַאק טָאה סָאד ןוא רעכָאב ןשיטָאטש ןוועשַאכ ַא טימ

 .טייקידנעטשנָא ריא רַאפ ךעלרעפעג זיא געוו רעד זַא ,ןעמוקַאב עריומ טָאה

 ןוא ,דייר יד ןופ רעטַײװ קעװַא טשינ ייז ןענַײז יצ ןַאלענָאעל טגערפעג טָאה יז

 -ייו ןיוש ןטלַאה ייז זַא ,טרעפטנעעג ַײרפ רָאנ זיב ןוא עשוב םוש ןָא ריא טָאה יז

 םיטַאבעלַאב יד ןופ טײקנטיהענּפָא טשינ יד זַא ,ךַאז עטנַאקַאב ַא זיא סע ןוא ,רעט

 -ביורטש םיטַאבעלַאב יד ןעעז ייז זַא סעמכַאמ ,ןטסניד יד ַאב עשוב יד קעװַא טמענ
 טסייוו ןעמ ןזַא טינ ייז טרעמיק סע ןוא ןעקניה וצ טשינ ןיוש ךיז ייז ןטיה ,ןעל

 טשינרָאג לָאז יז ןַאלענָאעל ןטעב יװ ןבילבעג טשינ רעמ זיא ןעלימַאק .ןופרעד

 יידעק ,דָאס ַא ןבַײלב לָאז טוט יז סָאװ סָאד ,ןעז לָאז ןוא ןטבילעג ריא ןלייצרעד

 ,ןָאירָאטַאל וצ טשינ ךיוא ןוא ןָאמלעסנַא וצ ןייגרעד טשינ לָאז סָאד

 ,ױזַא יז טָאה ןָאטעג רָאנ ,ןָאט יז טעװ ױזַא זַא ,טרעפטנעעג טָאה ַאלענָאעל

 ןטוג ריא ןרילרַאפ ריא ךרוד לָאז יז עריומ ריא זַא ,ןעזעגנַײא טָאה ַאלימַאק זַא
 -ָאעל עכערפ עטרעקפעהעצ יד זַא ,סעמכַאמ ,עטסיזמוא ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןעמָאנ

 ךיז יז טָאה ,לָאמ עלַא יװ טשינ ףיוא ךיז טריפ עטסָאבעלַאב יד ןעזעג טָאה ַאלענ

 יד עליפַא ןזַא ,טייקרעכיז רעד טימ ,ןטבילעג ריא בוטש ןיא ןריפנַײרַא טנעוורעד

 םעד טָא .ןבעגוצסיוא םיא ןגעוװרעד טשינ ךיז יז טעװ ,ןעז םיא טעוװ עטסָאבעלַאב

 יז סָאװ ,סעטסָאבעלַאב יד דניז ערעייז בילוצ טלעטשעגסיוא ןענַײז ,וװעגַא ,ןרָאש

 טינ רעייז ןקעדרַאפ ןיילַא ןזומ ןוא ןטסניד ענענייא ערעייז ןופ סנפַאלקש יד ןרעוו

 סָאװ ,ןעלימַאק טימ טריסַאּפ טָאה סָאד יו ,ננוריפיוא עקירעדינ ןוא עקידנעטשנא

 - וצ רעמיצ ַא ןיא ןָאטנַאלַאג ריא ןעגנערבנַײרַא ןַאלענָאעל ןעזעג לָאמ ךַאס ַא טָאה יז

 ריא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןדיירוצסיוא ריא טנעוורעד טשינ ךיז טָאה ןוא בוטש ןיא ריא

 -ַאבסױא םיא ןפלָאהענ ריא טָאה ןוא ןעמענוצנַײרַא םיא טייקכעלגעמ ַא ןבענעג
 -ָאל ןדַײמסיױא טנעקעג טשינ רעבָא טָאה יז .ןעז טשינ םיא לָאז ןַאמ רעד ,ןטלַאה

 .ןענינַאב+ יא ריא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןעוו לָאמנייא ןעז םיא לָאז אירַאט

 ַא זיא סָאד טניימעג טשרעוצ רע טָאה ,זיא רע רעוו טסנוועג טשינ טָאה רע יוװ ױזַא

 םיא לָאז ןעמ ןלעטשרָאפ ךיז ןוא ןייג ןעזעג םיא טָאה רע זַא רָאנ .טסנעּפשעג

 סָאװ ,ןטייווצ ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא קנַאדעג ןשירַאנ ןייא ןופ רע זיא ,ןענעקרעד טשינ

 .טנטַײצַאב טשינ סָאד טכיראפ ַאלימַאק ןעוו ,ןברוכ סנעמעלַא ןעוועג טלָאװ

 -נעמ םעד טריפעגנַײרַא טָאה אלענָאעל טשינ זזַא ,ןָאירַאטַאל ךיז טָאה טכַאדעג

 -נַא ןופ ָאש רעכעלנייוועג טשינ אזַא ןיא ןעמוקסיורַא ןעזעג םיא טָאה רע סָאװ .ןשט

 ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןעמוקענ טשינ קנַאדעג ןפַא עליפַא זיא םיא ןוא ,זיוה סָאמלעפ

 זיא סָאװ ,ַאלימַאק ענעגייא יד זַא םיא ךיִז טָאה טכַאדעג .טלעוו רעד הַא ַאלענָאעל
 סָאד ןוא .ןטייווצ ַא טימ טציא סע זיא ,םיא טימ ןעוועג קיניזטכַײל ןוא טכַײל ױזַא
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 טרילרַאפ יז סָאװ ,יורפ רעניימענ רעד ןופ טייקניימעג רעד וצ בָאנוצ ַא יו טמוק

 ןוא ןטעב ןגנַאל ךָאנ ןבענעגרעטנוא ךיז טָאה יז ןעמעוו םעד אב ךיוא ןעזנָא ריא

 זיא רע ןוא רעטכַײל רעביא ךיז יז טיג ערעדנַא זַא ,טבױלג רע ןוא ,ןדיירנַײא

 טָאה ,קיטנעק ,ָאד ןוא .סױרַא ןופרעד טמוק סָאװ ,דַאשכ ןדעי ןעמענוצפיוא טיירג

 עלַא סױרַא ּפָאק ןופ םיא ןענַײז סע ןוא ?כייס רעדַארג ןַײז טלעפעגסיוא ןָאירַאטַאל

 ןייק טשינ ,שינערעלקרעביא םוש ןָא סעמכַאמ ,ןשינערעלקרעביא עקידלכייס ענַײז

 -ידלודעגמוא ַא ,ןוא טּפַאכעג רע טָאה ,רעטניזַאב ןייק טשינ עליפַא ןוא רעשיטייל

 "עג םירעדעג יד םיא טָאה סָאװ ,ןרָאצ ןקיטכיזרעפייא םעד ןופ טדנעלברַאפ ,רעק

 -ײלַאב טשינ ךַאז ןייק טימ םיא טָאה סָאװ ,ןַאלימַאק ןָא ךיז ןַײז וצ םעקיונ ,ןסערפ

 ןוא ןענַאטשעגּפױא זיא רענעי רעדייא ךָאנ ,ןָאמלעסנַא וצ קעװַא רע זיא ,טקיד

 | :טנָאזעג םיא טָאה

 ןוא ןיילַא רימ טימ ךימ לגנַאר ךיא יוװ גנַאל ןיוש זַא ,ָאמלעסנַא ,ןסיוװ ַײז ---

 םע ןוא רעמ טשינ ןעק ןעמ סָאװ סָאד ןגָאז וצ טשינ ריד ךעיוק ַא ןֶא רימ וט ךיא

 גנוטסעפ סַאלימַאק זַא ,ןסיוו ַײז .ןטלַאהַאבוצסױא ריד ןופ רעמ טכער טשינ ןיא

 טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ץְלַא סָאד וצ טכַאמענ קינעטרעטנוא ןוא ןכָארבעג ןיוש זיא

 ,סעמע םעד ןטלַאהַאבסױא גנַאל ױזַא ריד ןופ בָאה ךיא ביוא ןוא .ןכַאמ ריא ןופ

 -םולג עטכַײל ַא סעּפע סע ןזיא יצ ןעז טלָאװעג בָאה ךיא סעמכַאמ ןעוועג סע ןיא

 יד סעמע ןַא טימ ךיא ןיימ יצ ןעז ןוא ןווּורּפסיױא ךימ יידעק סָאד טוט יז רעדָא ,גנוט

 .ןריפרַאפ ןעמונעג ,שינעביולרעד ןַײד טימ ,בָאה ךיא סָאװ ,עביל

 רימ יװ ןוא ןַײז וצ ףרַאדַאב יז סָאװ אזא ןעוועג יז טלָאװ זַא ,ךיוא ןכער ךיא,

 ,יז ןרענַאב ןַײמ ןגעוו ןגָאז טפרַאדַאב ןיוש ריד יז טלָאװ ,טקנעדעג ןבָאה עדייב

 ןטייווצ א זַא ,ןגָאז ןצ ריא קיטכיר רַאפ ךיא טלַאה ,טשינ טמוק סָאד עז ךיא זַא רָאנ

 וו ,רַאודוב םעניא ןדייר רימ טימ יז לָאז ,םייה רעד ןופ ןפעּפ טסעוו וד ןעוו לָאמ

 ַאלימַאק טגעלפ עקַאט טרָאד זַא ,ןעוועג זיא .סעמע רעד ןוא) גנוריצ ןַײד טסטלאה וד

 ןײגַאב ןפיול טייחרעטלַײאעגרעביא טסלָאז וד טשינ ליוװ ךיא ןוא ,(ןדייר םיא טימ

 םעד טימ רָאנ ןוא ,ןעגנַאגַאב טשינ ךָאנ זיא דניז יד סעמכַאמ ,עמָאקענ ַא סעּפע

 -נעדַאב ךָאנ אלימַאק ךיז לָאז ,ןָאט זיב ןטכַארט ןופ זַא ,ןַײז ןעק סע ןוא ,קנַאדעג

 ןגא טסָאה וד יװ ױזַא ןוא .עטָארַאכ יד ןקעוורעד ריא ןיא ךיז לָאז סע ןוא ןעק

 ךימ גלָאפ ,ןטָארעג ריד בָאה ךיא סָאװ טנלָאפעגסױא קידנעטש זַײװליײט רעדָא ץלַא

 -עג ןוא טיהעג ןַײז טסלָאז וד יידעק ,טָאר ןַײמ ּפֶא טרַאװ ןוא לָאמ סקיטציא ךיוא

 זַא ךיד ךַאמ .ךיז טניול ריד יו ןקידירּפַאב ךיד טיײהרעטרַאנעג טשינ ןוא טנרָאוו

 סיוא ךיד טלַאהַאב ןוא ,ךעלנייוועג טסוט וד יו ,געט רַאּפ ַא ףַא ּפִא טסרָאפ וד

 -ַאב ריד ןוא ןלעטשרַאפ ךיד ןענעק ןכַאז ערעדנַא ןוא רעכיּפעט יד וו ,רַאודוב ןַײד ןיא

 סָאװ ,ענַײמ טימ ךיא ןוא ,ןגיוא ענַײד טימ ןעז ןענעק טסעוװ וד ןוא ןכַאמ םעווק

 וצ טשינ ןיא סָאד סָאװ ,טייקניימעג ַא סע זיא רעמָאט ןוא ,ןסיוא זיא ַאלימַאק

 רעד ןַײז ןענעק ןיילַא טיהעג ןוא גולק ןוא ?ליטש וטסעוו ,ןטכַאדרַאפ וצ רָאנ ןפָאה

 | .ןעיִאזיב ןַײד רַאפ ףָארטש רעד ןופ רעריפסיוא

 -ַאטַאל ןופ ןבילבעג ָאמלעסנַא זיא טשעדיכרַאפ ןוא טשַארעביא ,טניוטשרעד
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 ןעו יו רעקינייוו טָאה רע ןעוו טַײצ ַא ןיא ןפָארטענ םיא ןבָאה סָאװ ,דייר סָאיר

 רַאפ ןעלימַאק ןיוש רע טָאה ןטלַאהעג סעמכַאמ ,ןרעה ֹוצ ייז ךיז טכירעג זיא סע

 םעד ןסינעג ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןוא ןלעטשנַא-עביל סָאירַאטָאל רעביא ןרעגיז רעד

 וצ רע טָאה טקוקעג ןוא לַײװ עגנַאל א רע טָאה ןגיוושעגנ ,ןכָאצינ םעד ןופ רָאלג

 :טגָאזעג ףָאס םוצ ןוא ןגיוא יד טימ ןָאט וצ לטניּפ ַא ןָא דרע רעד

 ןַײד ןופ טראװרעד סָאד בָאה ךיא יװ ,ָאירַאטַאל ,ןָאטעג סָאד טסָאה וד ---

 -רַאפ וד יו טציא ךיוא וט ,טָאר ןַײד טנלָאפעג ךיא בָאה ץלַא ןיא .טפַאשטנַײרּפ

 םעד ןיא ןעזנַײא ןַײד טיול ךיז טניול סע יװ דָאס םעד ריד רַאפ טלַאה ןוא טסייטש

 | ,לַאפ ןטכירעגמוא

 םָאה ,קעװַא םיא ןופ ןיא רע רָאנ יװ ,רעבָא ,טגָאזעגוצ םיא טָאה ָאירַאטָאל

 רע טָאה ןעזעג סעמכַאמ ,טגָאזעג םיא טָאה רע סָאװ ץלַא הא ןעמוקַאב עטָארַאכ רע

 םעקיונ ךיז טנעקעג טלָאװ ןיילַא רע ןעוו טלָאמעד ,ןעגנַאגַאב ךיז זיא רע שירַאנ יו

 -ענ .ןפיוא ןכעלדנעש ַאזַא ףֵא טינ ןוא ןזייב אזַא הַא טינ ןוא ןעלימַאק ןָא ןַײז

 טשינ טָאה ןוא םולשַאב ןטכַײל ןַײז טלדַאטעג ,לכייס ןשירַאנ ןַײז רע טָאה ןטלָאש

 ןָאטעג ןיוש ןיא סָאװ סָאד ןשיװעצּפָא ףֵא ןעמענוצנָא לטימ ַא רַאפ סָאװ טסוװועג

 .ןעניפעג נעווסיוא ןקיסַאּפ ַא רעדָא

 -יױמַאק ןלייצרעד וצ ןעמעלַא םעד ןגעוו טכַאמענּפָא ךיז ַאב רע טָאה ףָאפ םוצ

 יא םעד ךָאנ רע טָאה ,טייחנגעלעג יד םיא טָאה טלעפעג טשינ יװ ױזַא ןוא .ןעל

 םיא טימ ןעק יז זַא ,ןעזעג .טָאה יז רָאנ יו ןוא ןיילַא ענייא ןפָארטעג יז גָאט םענעג
 :טגָאזעג םיא יז טָאה ,ןדייר

  ףימ טקירד סָאװ ,ןצרַאה םעניא קיטייוו ַא גָארט ךיא ,ָאירַאטַאל טנַײרּפ ---

 ןַײז טעוװ סע ןוא ןרעוו ןעגנורּפשעצ רימ טעוװ טסורב יד ךיז טכַאד רימ זַא ,ױזַא

 -טמעשרַאפמוא סַאלענָאעל זיא ןעגנַאגרעד .ןעשעג טשינ טעװ סָאד ביוא םיסינ טימ

 ןוא בוטש ןיא רעהַא ןטבילעג ַא ןריא יז טננערב טכַאנ עדעי זַא ,טַײװ ױזַא טייק

 לָאז רעצימע ןעוו ,ןעמָאנ ןטונ ןַײמ ןופ ןדָאש םוצ ,גָאט זיב םיא טימ טגנערברַאפ
 -רךַאפ רעמכָאנ ןוא .ָאש רעכעלנייוועגמוא ַאזַא ןיא ןענַאד ןופ ןעמוקסיורַא ןעז םיא

 סָאד ,ריֹא ןדיירסיוא טשינ עליפַא ןוא ןפָארטשַאב טשינ יז ןעק ךיא סָאװ ךימ טסירד

 סָאלש א ןָאטעגנָא רימ טָאה ,ןשינעגעגַאב ערעזדנוא ןופ דָאס םעד טלַאה יז סָאװ

 סעּפע לָאז ןופרעד עריומ בָאה ךיא ןוא סעדיוס עריא ןגַײװשרַאפ לָאז ךיא ליומ ןפַא

 .ןעמוקסיורַא טשינ סטכעלש ןייק

 זיא'ס טניימעג ָאירַאטַאל טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה ַאלימַאק רָאנ יװ ,טשרעוצ
 ןעזעג םיא טָאה רע סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,ןעניימ לָאז רע יידעק לציּפש ַא רעריא
 ןיא ןוא טנייוו יז ןעזעג טָאה רע זַא רָאנ ,רעריא טינ ןוא סַאלענָאעל זיא ,ןײנסױרַא
 -עג טָאה רע זַא ןוא ,טביולנעג ריא רע טָאה ,עצייא ןַא םיא ַאב טעב ןוא טרַאצַאב
 .ץלַא ףֵא עטָארַאכ טימ ןוא רעטשימעצ ַא ןבילבעג ןייטש רע זיא ,ןביולג ןעמונ
 ןיוש טעװ רע ,ןבָאה טשינ םירוסעי ןייק לָאז יז ןעלימַאק טרעפטנעעג רע טָאה ,ךָאד
 טָאה טלייצרעד .עּפצוכ סַאלענָאעל וצ ןכַאמ ףָאס ַא לָאז סָאװ ,לטימ ַא ןטכַארטוצ
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 ןזייב םעד טימ רעטגָאיעג ַא ,ןָאמלעסנַא טגָאזעג טָאה רע סָאװ םעד ןנעוו ךיוא ריא רע

 .ךיז לָאז רע טכַאמענּפָא םיא טימ טָאה רע ױזַא יװ ןוא ,טכוזרעפייא ןַײז ןופ ןרָאצ

 .טייקשלאפ ריא ןעז רָאלק ןטרָאד ןופ לָאז רע יידעק ,ראודוב םעניא ןטלַאהַאבסיױא

 עצייא ןַא ןוא לַאפנײא םענענושעמ םעד םיא ןַײז ?כיומ ןטעבעג יז טָאה רע ,םיא ןוצ

 רעשירַאנ ןַײז ןיהּוו ,רעטנָאלּפ םעד ןופ ןעמוקוצסיורַא יו ןוא ןטכירַאפ וצ סָאד יו

 .טריפרַאפ םיא טָאה ?כייס

 סָאװ טרעהעגסיוא טָאה יז ןעוו ןבילבענ ןייטש ַאלימַאק ןיא ענעקַארשרעד ַא

 ,רייר ענולק ךַאס ַא טימ ןוא עזעניױרַאב קרַאטש ַא ןוא טלייצרעד ריא טָאה ָאירַאטַאל

 ןוא ןשירַאנ ןַײז ןוא עװָאשכַאמ עזייב ןַײז ןפרָאוװעגריפ ןוא טדערעגסיוא םיא יז טָאה

 םוצ ַײס טניונעג ןַאמ רעד יו רעטכַײל זיא יורפ יד יו ױזַא רָאנ ,לַאפנַײא םעניימעג

 ,ןעקנעדרעביא םוצ טימעגנ רעד סיוא טלעפ ריא סעמכַאמ ,ןטכעלש םוצ יַײס ןוא ןטונ

 -ייא ןכעלטכיראפמוא םעד ןטכירַאפ וצ יו ןפיוא ןַא ןענופעג דלַאב ַאלימַאק טָאה

 -סיוא ןגרָאמ ןיוש לָאז ָאמלעסנא ןעז לָאז רע ןָאירַאטַאל יז טָאה טגָאזעג ןוא ,קעס

 / -וקַאבסױרַא עקַאט םעד ןופ טעװ יז ןוא ,טנָאזעג טָאה רע ּווו טרָאד ךיז ןטלַאהַאנ

 םוש ןָא ןסינעג רעטַײװ ןוא טציא ןופ ךיז ןלָאז עדייב טײקמעװקַאב יד ןעמ

 יז טָאה טנרָאװעג רָאנ ,קנַאדעג ריא טרעלקעגפיוא ןצנַאנניא טשינ טָאה יז .עריומ

 טעװ אלענָאעל ןעוו ןעמוק רע לָאז ,ןטלַאהאב ןַײז טעװ ָאמלעסנַא סייעב זא ,םיא

 טשינ טסייוו רע ךַײלנ ןרעפטנע ריא רע לָאז ,ןגָאז םיא טעוװ יז סָאװ ןוא ,ןפור םיא

 סָאװ ןרעלקרעד םיא לָאז יז ןענַאטשעגוצ זיא ָאירַאטַאל .םיא טרעה ָאמלעסנַא זַא

 ןטיהסיוא ןענעק רעטנרָאװעג ןֹוא רערעכיז לָאז רע יידעק ,ןוט וצ עיידעב טָאה יז

 | ,ףרַאדַאב ןעמ סָאװ

 ךַאז םוש ןייק --- ,טגָאזעג ַאלימַאק טָאה -- ,ךיא גָאז ,טשינ ףרַאד ןעמ --

 .ןגערפ לעװ ךיא יו ױזַא ןרעפטנע רָאנ ןוא ,ןטיחסיוא

 םעמכַאמ ,ןָאט ליוװ יז סָאװ רעירפַא ןגָאז טלָאװעג טשינ םיא טָאה ַאלימַאק
 רע זיא ריא סָאװ ,לַאפנַײא ריא ףַא ןייגנַײא ןלעוו טשינ לָאז רע טַאהעג עריומ טָאה יז

 .רעד יו טוג ױזַא טשינ ןַײז ןענעק סָאװ ,ערעדנַא ןכוז לָאז ןוא ,ןלעמענ קראטש

 םעד טימ ָאמלעסנַא ןיא ,נָאט ןטייווצ ןפא ןוא ,קעװַא ָאירַאטַאל זיא טימרעד

 דלַאב ןיא ןוא קעװַא ,רעדורב ןטוג ןַײז וצ ףרָאד ןיא קעוַא טראפ רע זַא ,דיירסיוא

 םיא ןבָאה סָאד יװ ,ןטלַאהַאבסױא ךיז םעװקַאב ץנַאנ טָאה ןוא ןעמוקעגקירוצ

 .ַאלענָאעל ןוא שלימאק טייהנגעלעג יד ןבענעג

 ךיז ןעק ןעמ יװ ,עריומ רעד טימ ,רענעטלַאהַאב ַא ןעוועג ןיוש ןיא אמלעסנַא

 ןניוא ענענייא ענַײז טימ ןעז וצ טראװעג ןוא טליפענ טָאה רע סָאװ ,ןלעטשרָאפ

 -רַאפ רע יוװ ןוא עדריוו-רענעמ ןַײז ןופ םירעדענ יד ןיא ןעקרָאּפ ךיז טעוװ ןעמ יו
 -עג ןַײז ןיא סע טציזַאב רע זַא טנכערעג טָאה רע סָאװ ,קילג עטסכעה סָאד טריל
 -ַאב א ןיוש ןיא ָאמלעסנַא זא ,רעכיז ,אלענָאעל ןוא ַאלימַאק .ַאלימַאק רעטביל
 טָאה ,ןַײרַא ןיחַא זיא ַאלימַאק רָאנ יו ןוא ,רַאודוב םעניא ןַײרַא ןענַײז ,רענעטלַאה
 :טגָאזעג ןוא ןָאטעג ץפיז ןפיט א יז
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 יינ ךיא רעדייא זַא ,ןעוועג רעסעב טשינ טלָאװ יצ ,טנַײרפ ,ַאלענָאעל ,ייא ---

 וטטלָאז ,ןרעטש טינ רימ טסלָאז וד יידעפ ,ןסיוו טסלָאז וד טשינ ליוװ ךיא סָאװ ןָאט
 ןַײמ ןיא ןכעטשנַײרַא ןוא ןטעבעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,ןגעד סָאמלעסנַא ןעמענ
 ןרַײל לָאז ךיא טכער טשינ ןיא סע םורָאװ ,טינ סָאד וט רָאנ ?טסורב רעכעלדנעש
 סָאירַאטַאל רימ ןיא ןעזרעד ןבָאה סָאװ ןסיוו ךיא ?יװ רעירפ .דלוש סנטייווצ ַא
 ןַײז רַאפ עביס יד ןַײז טסעװעג לָאז ךיא סָאװ ,ןגיוױא עקידנעטשנָאמוא עכערפ
 -ענסיוא טָאה רע יװ ,רעגַאב םעניימעג ַא רימ ןיא ןעניפעגסיוא ןלעוו וצ עּפצוכ
 ,קעװַא ךיד ?עטש .ןדנעש וצ ךימ ןוא ןקירעדינרעד וצ טנַײרּפ ןַײז יידעק ,ןענופ
 ןייטש ןטרָאד זומ רע םורָאװ ,ןַײרַא םיא ףור ןוא ,רעטצנעפ םעד אב ,ַאלענָאעלו

 ךימ ךיא ?עװ טשרעוצ רָאנ .עװָאשכַאמ עזייב ןַײז ןריפוצסיוא ןטרַאװ ןוא סַאג ןיא
 | ,יױהפ עכעלטנרַא רעבָא ,סעַאשרַאמ יד ךיא ,ןלעטשקעװַא

 -יירגעגוצ ןוא עטציּפשענוצ יד טרעפטנעעג טָאה --- ,ענַײמ עטנרַאה ,יוא ---

 ןבעל סָאד ריד וטסליוװ ?ןגעד םעד טימ ןָאט ןעד וטסליוו סָאװ --- ,אלענָאעק עט
 .ןקעלפַאב ןעמָאנ ןַײד וטסעוװו ױזַא רעדָא ױזַא ?ןכעטשרעד ןָאירַאטַאל רעדָא ןעמענ
 ןיא ןַײרַא םיא ןָאל ןוא ,טקידיײלַאב טזיב וד זַא ,קידנסיוו טשינ ךיד ךַאמ רעסעב
 .ןענַײז רימ ,ענַײמ עטנרַאה ,ןיילַא ןענַײז רימ ןעוו ,ןשטנעמ ןטכעלש םעד ,בוטש
 -בַאמ ןוא .רעטנַאװעג א ןוא ,ןַאמ ַא ןיא רע ןוא ,ןעיורפ עכַאװש יו רעמ טשינ ךָאד
 ,טּפַאשנדַײל ןַײז ןופ ןוא עװָאשכַאמ רעזייב ןַײז ןופ טדנעלברַאפ רעהַא טמוק רע סעמ

 ,ןריפוצכרוד ךַאז ןַײד ןזַײװַאב טסעוװ וד ךָאנ רעדייא ןעגננערבמוא ןבעל ןַײד רע ןעק
 "גיירא רעדנישטיוה םעד ןפלָאהעג ןייֵלַא טָאה סָאװ ,ָאמלעסנַא רַאה רעכעלקילגמוא

 יװ ,עטנרַאה ןַײמ ,ןטיוט ןיוש םיא טסעװ וד זַא ןוא !בוטש ןיא םיא וצ ןעמוק

 ?ןטױט ַא ןָאט םיא טימ רימ ןלעוו סָאװ ,ןָאט סע טסליװ וד עז ךיא

 םיא ןלעו רימ --- ,טרעפטנעעגנ ַאלימַאק טָאה -- ?ןָאט ןלעו רימ סָאװ ---

 -ענ ךיז לָאז רע ןַײז טעװ טכער .ןבָארגַאב םיא לָאז רע ןָאמלעסנַא רַאפ ןזָאלרעביא

 עדעי םורָאװ ,ןַײרַא םיא ףור .דנַאש ענעגייא ןַײז ןבָארנַאב ֹוצ ףַא ור גָאט ַא ןעמ
 ,ןעמָאנ ןטעדנעשעג ןַײמ ראפ עמַאקענ רעד ןָא קעװַא רימ ַאב טייג סָאװ טונימ
 | .ןַאמ ןיימ וצ טיײהַײרט רעד גנודנעש א רימ אב זיא

 -ענ יד םיא ךיז ןבָאה טרָאװ ןדעי ַאב ןוא טרעהעג ץלַא םָאד טָאה ָאמלעסנַא

 ןכעטשרעד וצ ןסָאלשטנא זיא ַאלימַאק טרעהעג טָאה רע זַא רָאנ ,טשימעג ןעקנַאד

 טשינ לָאז סָאד יידעק ,ןזַײװַאב ךיז ןוא ןעמוקסיורַא טלָאװעג רע טָאה ,ןָאירַאטַאל

 רעד ןייג טעװ טַײװ יו ןעז וצ רענַאב רעד רָאנ םיא טָאה ,ןטלַאהעגּפָא .ןעשעג)

 ןוא ןעמוקסיורַא רע לָאז טלַאמעד ןוא טײקנסָאלשטנַא עכעלטנרָא יד ןוא ץלָאטש

 ,טעב ַא ףֵא ןלאפענ זיא ןוא ןשעלַאכ ןעמונענ אלימאק טָאה ןטימניא .ןרעטש סָאד

 :ןגָאז ןוא ןענייוו רעטיב ןעמונעג טָאה ַאלענָאעל ןוא ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ

 .ַאב ָאד ,קילנמוא ןַײמ ףַא ,טברַאטש רעמָאט ,ןיב ךיא סָאװ עכעלקילגמוא ---
 יד ,טלעוו רערָאנ רעד רעביא טייקכעלטנרא רעד ןופ םולב יד טנעה יד ףִא רימ

 סָאװ ,ןכַאז עמיודעכוא -- !סעינצ ןופ ?יּפשַײב רעד ,רעבַײוװ ענַײפ יד ןופ ןיורק !
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 -עג ןוא ןעַײרטעג ַא רַאפ ןטלַאהעג יז טלָאװ ,ליומ ריא ןופ טרעהענ ייז טלָאװ סע רעוז

 -רַאֿפ רעַײנ ַא רַאפ עטנרַאה ריא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ענייא ,לדיימטסניד ןטנַאלּפ

 | .עּפָאלענעפ רעטנלַאפ

 ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא יז ןעוו ןוא ,ןשעלַאכ סַאלימַאק טרעיודעג טָאה גנַאֿל טשינ
 | | .:טגָאזעג יז טָאה

 ַא ןופ טניירפ ןשלַאפ םעד ןפורנַײרַא ,ַאלענָאעל ,טינ וטסייג סָאװרַאפ ---

 ?טקעדעגוצ ןעוו טָאה טכַאנ יד סָאװ רעדָא ןעזעג ןעוו טָאה ןוז יד סָאװ ,טניירפ

 גָארט ךיא סָאװ ,ןרָאצ ןופ רעַײפ סָאד ןענערבסיוא טשינ זָאל ,גָאי ,יינ ,ףיול רעלענש |

 ךיא טָאװ ,עמָאקענ יד סעלָאלק ןוא ןעגנגָארד טימ ןיינסיוא טשינ לָאז ןוא רימ ןיא

 ,טראוורעד

 ,טגָאזעג ַאלענַָאעל טָאה -- ,ענַײמ עטנרַאה ,ןפורנַײרַא םיא ךיא ייג ןיוש ---

 -סיורא לעװ ךיא סָאװ טַײצ רעד ןיא יידעק ,ןגעד םעד ןעמענ ךימָאֿל רעירפ רָאנ ---

 ןעגנייוו ןפרַאד ןלָאז ,ביל ךיד ןבָאה סָאװ עלַא סָאװ ,סנױזַא ןָאטּפָא טינ וטסלָאז ,ןייג

 .ןבעל ןצנַאנ רעייז

 .,ןָאט טשינ טשינרָאג לעװ ךיא םורָאװ ,טנַײרפ ַאלענָאעל ,רעכיג יינ ---

 ,טײקשירַאנ ַא ןוא עּפצוכ ַאזַא זיא סע ביוא םורָאװ --- ,טרעפטנעעג ַאלימַאק טָאה

 ענעי יו שירַאנ ױזַא ןַײז טשינ ךיא ליוו ,ןקידייטרַאפ וצ דעװָאק ןַײמ ,טסגָאז וד יוז

 ןייק יז זיא ,טגָאז ןעמ יו ,שטָאכ ,ןעמונעג ןבעל סָאד ךיז טָאה סָאװ ,איצערקול

 זןעוועג זיא סָאװ םעד טעגרַאהרעד רעירפ טשינ טָאה ןוא ןעגנַאנַאב טשינ דניז םוש

 טוט ןַײמ רָאנ ,ברַאטש ךיא ,ָאי ,ןברַאטש לע ךיא .קילנמוא ריא ןופ עביס יד

 וצרעד טכַארבעג ךימ טָאה סָאװ םעד ןופ עמָאקענ רעד טימ ןרעוו טלָאצַאב טעוװ

 .ןעמוקעגסיױרַא דלוש ןַײמ ןָא זיא סָאװ ,עּפצֹוכ רעד רַאפ ןענייוו ָאד לָאז ךיא

 .ןָאירַאטַאל ןפור ןעגנַאגעג זיא יז זיב ןטעב טזָאלעג ךיז ַאלענָאעל טָאה גנַאל

 -רעד ַאלימַאק טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא יז זיב ןוא ןעגנַאגעג יז זיא ףָאס םוצ רָאנ

 ;ןייֵלַא ךיז וצ טדערעג ?ַײוװ

 -ַאטַאל ּפֶא סיוטש ךיא ןעוו ןעוועג רעכַײלג טשינ ןעד טלָאװ !טָאג ךימ ץיש -- =

 רַאפ ןטלַאה דימ לָאז רע ןזָאלרעד טשינ ןוא ןָאט קידנעטש סע געלפ ךיא יװ ,ןָאיר

 ןרעיוד ףרַאד סָאװ טַײצ רעד ףַא שטָאכ ,יורפ רעניימענ ןוא רעכעלטנרָא טשינ ַא

 ןעמונעג טשינ טלָאװ ךיא רָאנ ,ןעוועג רעכַײלנ ױזַא טלָאװ רעכיז ?ןשיוטנַא וצ םיא

 ,טקידירּפַאב ןעוועג טשינ טלָאװ דעװַאק רעטקידיילַאב סנַאמ ןַײמ ןוא עמָאקענ יד

 ןופ טירט עקִיּור טימ ןוא ןשַאװענּפָא טנעה יד ,ןקורט ױזַא סױרַא טיינ רע ןעוו

 רעטערַאפ רעד לָאז .טריפעגנַײרַא םיא ןבָאה ןעקנַאדעג עזייב ענַײז ןיהּוװ ,טרָא םעד

 טעװ יז ביוא) ןסיוו טלעוו יד לָאז .רענַאב ןקידעוװייט ןַײז רַאפ ןלָאצַאב ןבעל ןַײז טימ

 ,ןַאמ ריא וצ טפַאשַײרטענ יד טיהעג רָאנ טשינ טָאה ַאלימַאק זַא ,(ןסיוורעד ךיז
 םיא טגעוורעד ךיז טָאה סָאװ םעד ןופ ןעמונעג עמָאקענ םיא רַאפ ךיוא טָאה ראנ 1

 ןלייצרעד ֹוצ ןעמעלַא םעד ןגעוו ןעוועג רעסעב טלָאװ ,ךיא ןיימ ,ךָאד .ןקעלּפַאב וצ

  סָאװ ווירב םעניא ןגעוורעד טקרעמעגנָא ןיוש םיא ךָאד בָאה ךיא רָאנ ,ןָאמלעסנַא
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 םשינ זיא רע סָאװ סָאד זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,ףרָאד ןיא ןבירשעג םיא בָאה ךיא
 {בָאה יורטוצ ןוא טייקנַײפ ןַײז סעמכַאמ ןַײז זומ ,וצרעד ןָאט סעּפע ןעמוקעגמייהַא
 ןענעק לָאז ,טנַײרּפ ןטסעב ןַײז ןופ ןצרַאה םעניא זַא ,ןביולנ טזָאלרעד טשינ םיא
 ךָאד בָאה ןיילא ךיא .דעװַאק ןַײז ףֵא ןטסעמרַאפ ךיז לָאז סָאו ,קנאדעג אזא ןזיוה

 עּפצוכ ןַײז ןעוו ,טביולנעג טשינ לָאמנייק סע טכָאװ ןוא ןירעד טביולגעג טשיג גנַאל
 םענַאטַאמ ענעטָאבעגנָא ענַײז טימ טשינ רימ טזַײװַאב רע ןוא טַײװ ױזַא טשינ טייג
 סע ךיא דייר סָאװ וצ רָאנ .ןרערט עקידרעדייסעק ןוא סנכערּפשרַאפ עגנַאל ןוא
 ?עצייא רעקידלכייס ַא ןיא סולשַאב רעצלָאטש ַא ךיז טקיטיינ ןעד יצ ?רעביא אד
 -נַײרַא לָאז :עמָאקענ טמוק ָאד ,רעטערַאפ ןענַאד ןופ טסױרַא .טשינ סָאד ףרַאד ךיא
 םע לָאז ףָאס א ןוא ןברַאטש רע לָאז ,ןעמוק רע לָאז ,טנַײרפ רעשלַאפ רעד ןעמוק
 "מיה רעד סָאװ םעד וצ ןעמוק ךיא ?לעװ ןייר !ןַײז טעוו'ס סָאװ ןַײז לָאז ןוא ,ןעמענ
 א ,סנטסכעה ,ןוא קעװַא םיא ןופ ךיא לעװ ןייר ,םענַײמ רַאּפ טרעשַאב רימ טָאה
 טסערג םעד ןופ טולב םעניירמוא םעד טימ ןוא טולב ןעמורפ ןַײמ טימ ענעשַאװַאב
 טָאד טָאה יז סייעב ןוא -- .ןעזעג ןעוו טָאה טפַאשטנַײרפ יד סָאװ ,טנַײרפ ןשלַאפ
 טשינ טימ ,ןגעד ןטזױלבטנַא םעד טימ רעמיצ ןרעביא טזַײרּפשעגמוא יז טָאה ,טגָאזעג
 יז ןעניימ טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,טנעה יד טימ טכַאמעג ןוא ןַאּפש עסיורג ערעכיז
 -ךַאֿפ ַא סעּפע רָאנ ,יז זיא יורפ עקילעדַא ןייק טשינ זַא ןוא ןרָאװעג עגושעמ זיא

 | ,רעלקעמ-ןעיורפ רעטלפייווצ

 רע וו רעכיּפעט יד טימ רעטלעטשרַאפ ַא ָאמלעסנא ץלַא סָאד טָאה ןעזעג
 סָאװ סָאד זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה טָא .טּפַאנעג טָאה ןוא ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה
 רע טָאה טָא ןוא םידָאשכ ערעסערנ רַאֿפ גנוקידירפַאב גונעג זיא ,טעז ןוא טרעה רע
 טריסַאּפ רעמָאט ,ןעשעג טשינ לָאז ןעמוק סָאירַאטָאל ןופ זַײװַאב רעד זַא ,טלָאװעג
 -מורַא ןעמוקסורַא ןוא ןזַײװַאב וצ ךיז ןעוועג טיירג ןיוש זיא רע ןעוו רָאנ .סעּפע
 ןעזרעד סעמכַאמ ,ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה ,ןרַאנ טשינ רעמ יז ןוא בַײװ ןַײז ןעמענ
 ײַאק יו ןוא .טריפעג טנַאה רעד ַאב ןָאירַאטַאל טימ ןַאלענָאעל ןעמוקנַײרַא רע טָאה
 רעד ףַא טכַאמענ ןכייצ ןסיורג ַא ןגעד םעד טימ יז טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה ַאלימ
 :טנַאזעג םיא ןוא ךיז רַאפ דרע

 -ירַא ךיז וטסנעוורעד רעמָאט :ריד גָאז ךיא סָאװ ,ָאירַאטַאל ,סיוא רעה --
 ךיא לע ,טנָאנ ןייגוצ זיולב עליפַא רעדָא ,ָאד טסעז וד סָאװ ןכייצ םעד ןטערטרענ
 סָאװ ,ןגעד םעד טימ ןכעטשכרוד טסורב יד ,ןָאט ןווּורּפ סע טסעוװ וד רָאנ יװ ,רימ
 פיו ,טרָאװ ןייא ףיורעד רימ טסרעפטנע ֹוד רעדייא ןוא ,טנעה יד ןיא טלַאה ךיא
 "טנע רימ וטסעוו ךָאנרעד ןוא רעטרעוו עכעלטע יד ןרעהסיוא ךימ טסלָאז וד ךיא
 אמלעסנַא טסנעק וד יצ ןסיוו ךיא ליוו ,ָאירַאטַאל ,רעירפ .ןלעוו טסעוװ וד סָאװ ןרעפ
 טסנעק וד יצ ןסיוו ךיא ?יוװ ,סנטייווצ .םיא ןגעוו טסקנעד ֹוד סָאװ ןוא ןַאמ ןַײמ

 טטפרַאד וד סָאװ גנַאל טשינ טכַארט ןוא טינ ךיד קערש ןוא ףיורעד רימ רעפטנע .ךיפ

 .ךיד ךיא נערפ ןכַאז ערעווש ןייק טינ סעמכַאמ ,ןנָאז

 אלימַאק יװ ענער רעטשרע רעד ןופ זַא ,םַאט אזא ןעוועג טשינ זיא ָאירַאטַאל
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 טשינ ךיז רע לָאז ,ןטלַאהאבסיוא ךיז לָאז ָאמלעסנַא ןעז לָאז רע טגָאזעג םיא טָאה

 ןוא גולק יױזַא ןעוועג םיקסַאמ םעד וצ טָאה רע ןוא ,ןָאט וצ טנכער יז סָאװ ןּפַאכ

 ןסיועג ַא יו ךָאנ רעמ רַאפ ןעמונעגנָא רעקעש םעד ןבָאה עדייב ןַא ,סגטַײצַאב

 :רעטרעוװ יד טימ ןעלימאק רע טָאה טרעפטנעעג ןוא ,סעמע

 ןפור ןעוועג ךימ טסלָאז וד ,ַאלימַאק ענייש ,טרַאװרעד טשינ בָאה ךיא --

 טסוט וד ביוא .רעהַא םוק ךיא ןכלעוו טימ ליצ םעד רעסיוא ױזַא ןגערפ וצ סָאד

 -רעד טנעקעג סָאד וטסלָאװ ,דָאנעג ןטגָאזעגוצ ןַײד ןרעסערגרַאפ וצ רימ יידעק סע

 יד ןעו רעמ טרעטַאמ סטוג עטרעגַאב סָאד סעמכַאמ ,סנטַײװ רעד ןופ ןכיירג

 ךיא זַא ,ןגָאז טשינ טסלָאז וד יידעק רָאנ ,רעטנענ זיא ןעמוקַאב וצ סָאד גנונעּפָאה

 ןוא ָאמלעסנַא ןַאמ ןַײד ןעק ךיא זַא ,ריד ךיא גָאז ,סעגַארּפ ענַײד ףַא טשינ רעפטנע
 סָאד ןגָאז טשינ ?יוװ ךיא ןוא ,ןרָאי עטסגנוי ערעזדנוא טניז עדייב ךיז ןענעק רימ זַא

 יד ןעזוצ טשינ לָאז ךיא יידעק ,טפַאשטנַײרּפ רעזדנוא ןגעוו טסייוו ןיילַא וד סָאװ

 -ערנ רַאפ דיירסיוא רעקיטכעמ רעד ,עביל יד ןייגַאב טסייה ריד סָאװ ,עלװַא

 זַא ,םורָאװ ,רע סָאװ ענענייא סָאד ריד ןגעוו קנעד ןוא ךיא ןעק ךיד .דניז ערעס

 סָאװ םעד ןגעקַא ןעגנַאנעג טשינ ענַײד יװ סעלַײמ ערענעלק רַאפ ךיא טלָאװ ,םינ

 רעד ןופ ןצעזעגנ עקילייה יד ןנעק ןוא ןיב ךיא סָאו סָאד ןַײז םיא ףרַאד ךיא

 אזא קנַאדַא טקידלַאװנרַאפ ןוא ןכָארבעג בָאה ךיא סָאװ ,טפַאשטניירפ רעסעמע

 | .עביל יד יו עניוס ןקיטכעמ

 -יוס טױט וד --- ,טרעפטנעעג ַאלימַאק טָאה -- עדיױמ סע טזיב וד בוא
 םינֲאּפ ַא רַאפ סָאװ טימ ,טבילעג ןַײז וצ טכער טימ טנידראפ סָאװ ץלַא ןופ ענ

 סע ּגו ,?גיּפש רעד זיא יז זַא ,טסייוו וד סָאװ רעד רַאפ ןזַײװַאב ךיד וטסגעוורעד
 טסיױזמוא יוװ ןעז ןוא ןקוקנַײרַא טּפרַאדַאב טסלָאװ וד ןעמעוו ןיא רעד ןַײרַא טקוק |

 ךיא סָאװ עכעלקילגמוא ,ןיוש סייוו ךיא רָאנ ?םיא טסמעשרַאפ וד טשינמוא ןוא
 טָאה סָאד .וויוכ םענעגייא ןַײד ןצעשוצגנירג ױזַא טכַארבעג טָאה ךיד סָאװ ,ןיב
 -םעה ןפורנָא טינ סָאד ליװ ךיא סָאװ ,ענַײמ ענימ עַײרפ ַא ןַײז טזומעג עדַאװַא

 סעמכַאמ רָאנ ,טייהרעטנטכערעגסיוא ןָאטעג טשינ סע בָאה ךיא סעמכַאמ ,סערייק
 ןפרַאד ייז זַא ,ןסעגרַאפ ייז ןעוו לָאמַא ןעײגַאב ןעיורפ סָאװ ,טייקיטכיזראפמוא ַא
 .ןיב ןעוו רימ גָאז ,וד רעטערַאפ ,ָא ,סָאד טשינ ביוא םורָאװ .ןצימע רַאפ ןטיה ךיז
 ןיא לָאז סָאװ ,טַײדנָא ןא רעדָא טרָאװ ַא סעּפע טימ טעבעג ןַײד ןעמוקעגכָאנ ךיא

 ענַײד ןעמוקכָאנ לעװ ךיא זַא ,גנונעפָאה ןופ ןטָאש ַא ןקעוורעד ןענעק ןעוועג ריד
 ננערטש ןוא ףרַאש טינ רעטרעוו-עביל ענַײד ךיא בָאה ןעוו ?ןרענַאב עכעלדנעש
 ענַײד ןעמונעגנָא ןוא רעצכעגָאזוצ ענַײד טביולנעג ךיא בָאה ןעוו ?ןסיוטשעגקירוצ
 ױזַא ןענעק ךיז לָאז רעצימע רָאפ טשינ רימ ?עטש ךיא סעמכַאמ רָאנ ?סענָאטַאמ
 ןופ טציטשעג ןירעד טשינ טרעוו רע בוא סעיזנעטערּפ-סעביל ענַייז ַאב ןטלַאה גנַאל

 עמָאטסימ סעמכַאמ ,עּפצוכ ןַײד ןופ דלוש יד רימ ּףַא ךיא ףרַאװ ,גנונעּפָאה ַא סעּפע !
 -ביזרָאפ ןַײד ןטלַאהעגפיוא גנַאל ױזַא טייקיטכיזרָאפ טינ ַא רענַײמ טימ ךיא בָאה
 .טנידראפ דלוש ןַײד סָאװ ,ףָארטש יד ןבעג רעבירעד רימ ?עוװ ךיא ןוא ,טייקיש



 ,לידסעירָאזכַא ױזַא ןיילַא רימ וצ ןיב ךיא ביוא זַא ,ןעז טסלָאז וד יידעק ןוא

 -ויא ןַא וטסלָאז ןַײז ןוא ןפורעג רעהַא ךיד ךיא בָאה ,ריד וצ ןַײז ךיוא סע ךיא ןעק'

 ןַײמ ןופ דעװַאק ןטקידיײלַאב םעד ןעגנערב יינ ךיא סָאװ ,ןברָאק םעד ףַא םעד

 רעטסכעלגעמ ןַײד טימ טקידיײלַאב םיא טסָאה וד סָאװ ,ןַאמ ןכעלטנרַא טסכעה

 -ננעלעג יד ןזָאלרעד וצ טשינ טייקיטכיזרָאּפמוא ןַײמ טימ ךיא ןוא טייקיטכיזרָאּפ

 יז ןוא ןליצ עזייב ענַײד ןיא ןפלָאהעג ריד ןוא ,ןבעגעג ריד יז בָאה ךיא ביוא ,טייה

 םענַײמ טימ ןבָאה וצ טכַאדרַאפ ןַײמ זַא ,ריד ךיא גָאז לָאמַאכָאנ ןוא .טקרַאטשעג

 ןוא ןטסקרַאטש םוצ ךימ טרעטַאמ ,ןעקנַאדעג עדליוו יד ריד ןיא טקעוװרעד ןעזרַאפ ַא

 םעמכַאמ ,טנעה ענענייא ענַײמ טימ ןפָארטשַאב וצ ןעזרַאפ םעד זיא רעגַאב ןַײמ

 .טנַאקַאב רעמכָאנ ןרעוו דלוש ןַײמ טעװ ,ןפָארטשַאב ךימ לָאז ןעילַאט רעדנַא ןַא ןעוו

 -טימ ןוא ,טיוטעג ןײלַא ןַײז ןוא ןטיױט רעסעב ךיא ליװ ,ןָאט וצ סָאד רעדייא רָאנ

 ךיא סָאװ ,עמָאקענ ןופ רענַאב ןַײמ טקידירפַאב טָאה סָאװ םעד רימ טימ ןעמענ

 ןופ טמוק סָאװ ,ףָארטש יד ךיא עז ,ןַײז טינ לָאז סאד ּוװ ,טַײװ ןוא ךיז ןיא גָארט

 ךימ טָאה סָאװ םעד רַאּפ טשינ ךיז טניוב סָאװ ,טייקיטכערעג רעקיצוננגיימוא רעד

 ,טריפרעד ענַאל ַאזַא וצ

 ןוא טפַארק רעכעלביולנמוא ַאזַא טימ יז טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה יז יוװ ןוא

 יד םיא ןגעד ןטזױלבטנַא םעד טימ ןָאירַאטַאל וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טײקטכַײל

 זיא ךיז ןפרַאו ריא יצ ןעוועג קעפָאס ןיא טַאמיק זיא רע זַא ,ןכעטשוצכרוד טסורב

 ןוא .טסנוק ןַײז ןדנעוװנָא רע טָאה טזומעג סעמכַאמ ,סעמע ןַא רעדָא לעטשנָא ןַא

 ןקידענושעמ םעד טָאה יז ןֹוא ןגעד םעד טימ ךָאטש סעלימַאק ןדנעװעצּפָא ךעיוק

 ןבעגוצ םיא יז טָאה טלָאװעג זַא ,טלעטשענרַאפ קידעבעל ױזַא לעטשנָא ןסעימ ןוא

 .טולב םענעגייא ריא טימ סע יז טָאה ןָאטעג ןוא ,טייקטכע ןופ םרָאפ עסיוועג ַא

 טכַאמענ טָאה יז יצ ,ןָאירַאטַאל ןָאט ךָאטש ַא טינ ןעק יז ןעזעג טָאה יז זַא םורָאװ

 :ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ,טינ ןעק יז זַא ,לעטשנָא םעד

 "רַאֹפ ןטכערעג ןַײמ סיוכרוד ןקידירפַאב טינ טזָאלרעד ל?לריוג רעד ביוא ---

 ףַא םיא לָאז ךיא ןרעטש וצ רימ קיטכעמ ױזַא ןַײז טשינ ,סלַאפנלַא ,רע טעװ ,גנַאל

 | | .ןקידירפַאב ןיילַא רימ

 ריא טָאה ָאירַאטַאל סָאװ ,ןגעד םעד טימ טנַאה יד יז טָאה ןסירעגסױרַא ןוא

 טינ ַא ןבעג ןענעק לָאז יז ּוװ ,טרָא ןַא ףֵא טלעטשעגנָא םיא טָאה ןוא ,ןטלַאהענוצ

 רעד ןיא עװכַאּפ רעד רעכעה ןגעד םעד יז טָאה ןכָאטשעגנַײא ןוא .ךָאטש ןפיט

 .עטשעלַאבעג ַא יוו דרע רעד וצ ןלאפענמוא יז זיא דלַאב ןוא ?סקַא םַאב טַײז רעקניל

 + ןופ טפעלּפעג ןוא טניוטשרעד ןבילבעג ןייטש ןענַײז ָאירַאטַאל ןוא ַאלענַאעל

 ,סעמע טינ ןיא סָאד יצ קעפַאס ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענַײז ייז ןוא גנוריסַאּפ רעד

 ..טולב םענעגייא טימ ןשַאװַאב דרע רעד םַא ןניל ןעזעג יז ןבָאה ייז ןעוו

 ןוא םעטָא ןַא ןָא רענעקָארשרעד ַא ריא וצ ןפָאלעגוצ לענש זיא ָאירַאטַאל

 יד ןעזרעד טָאה רע זַא רָאנ .טנַאה רעד ןופ ןגעד םעד ריא ַאב ןעמונענסיורא טָאה

 ךיז רע טָאה רעדיוו ןוא רענַײז קערשרעד רעד קעװַא םיא זיא ,עניילק ַא זיא דנווו

 ז-- 284 --



 רענייש רעד ןופ טייקיטפנינרַאפ ןוא טפַאשגולק ,םעבקיּפ רעד ּףַא טרעדנּווװעג

 ַא ןכאמ ןעמונעג רע טָאה ,קילּפער ןַײז טימ ןעמוקוצרעטנוא יידעק ןוא ,אלימאק

 ןטָאשעג טָאה ןוא ,עטיוט א ןעווענ טלָאװ יז יװ ,ןַאלימַאק רעביא דעּפסעה ןגנַאל

 סָאװ ,עביס יֹד ןעוועג זיא סָאװ םעד ףַא ךיוא רָאנ ,ךיז ףַא רָאנ טשינ סעלָאלק טימ

 | ,טריפרעד וצרעד םיא טָאה

 טָאה ,םיא טרעה ָאמלעסנַא טנַײרפ ןַײז זַא ,רע טָאה טסּוװעג סעמכַאמ ןוא

 ,ןַאלימַאק וצ יו םיא וצ דַײלטימ רעמ ןקעוו םיא ַאב לָאז סָאװ ,סנױזַא טנַאזעג רע

 -י .טיוט רַאפ ןטלַאה יז לָאז רע עליפַא

 טָאה ןוא טעב ןיא טגײלעגנַײרַא יז ןוא ןעמונעג טנעה יד ףא יז טָאה ַאלענַאיל

 .ןַאלימַאק ןלייה דָאסעב לָאז סָאװ ןצימע ןעגנערב ןייג לָאז רע ןָאירַאטַאל ןטעבענ

 ,דנּוװ סבַײװ ןַײז ןגעוו ןָאמלעסנַא ןגָאז וצ סָאװ עצייא ןַא ךיוא םיא יז טָאה ןטעבעג

 .ךיז טליײהרַאפ דנווװו יד רעדייא רע טמוק רעמָאט

 טשינ זיא רע סעמכַאמ ,ןליוו ייז סָאװ ןנָאז ןלָאז ייז רע טָאה טרעפטנעעג

 ריא רע טָאה טגָאזעג .ןניוט סעּפע וצ לָאז סָאװ ,עצייא ַאזַא ןבעג וצ ייז ךעיוקעב

 לָאז רענייק וו קעװַא טיינ רע סעמכַאמ ,טולב סָאד ןעועמַאהרַאפ ןעז לָאז יז רָאנ

 ,םינָאּפ ןַײז ףֵא עטָארַאכ ןוא קיטייו סיורנ ןופ קורדסיוא ןַא טימ ןוא .ןעז טשינ םיא

 םיא טָאה רענייק ּוװ טרָאד ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ןוא .בוטש ןופ סױרַא רע זיא

 -ַאק ףֵא ןרעדנּוװ ךיז ןוא ןעמעלייצ ךיז טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ,ןעזעג טשינ

 "נא ױזַא יו רע טָאה טכַארטעג .ןטסעשז עקיטכיר סַאלענָאעל ןוא טסנוק סעלימ

 טָאה רע ןוא ,ַאיצרַאּפ עטייווצ ַא בַײװ ַא טָאה רע זַא ,ןסיוו טציא ןיוש זומ ָאמלעס

 ןוא ןניל םעד ןביולסיוא ןעייווצ ןיא ןוא ןפערט וצ ךיז םיא טימ טַאהעג קעשייכ

 ןענעק ייז לָאז ןעמ טלעטשעגרָאפ טשינ לָאמנייק רָאנ ךיז טָאה רע סָאװ ,סעמע םעד

 ,ןלעטשרָאפ טוג ױזַא

 ןיולב ןיא סָאװ ,טולב סָאד עטנרַאה ריא ַאב טעװעמַאהרַאפ טָאה ַאלענָאעל

 -מורַא טָאה יז יו םעדכָאנ ןוא ,לעטשנָא ריא ןכַאמ וצ קיטפַאהרָאװ הַא ןעוועג גונעג

 טנעקעג טָאה יז יו ןדנוברַאפ דנווו יד יז טָאה ,ןַײװ ?סיבַא טימ דנווו יד ןשַאוװעג

 עקידרעירפ יד ןָא עליפַא סָאװ ,דייר םינימ טדערעג יז טָאה ,ןלייח ןסייעב ןוא
 -ַאק ןיא ךיז רַאפ טָאה רע זַא ,ןָאמלעסנַא ןגַײצרעביא וצ ןעוועג גונעג ייז ןטלָאװ

 ןעמוקענוצ ןענַײז דייר סַאלענָאעל ֹוצ .טייקידנעטשנָא עטליּפשעג טכע ןא ןַאלימ

 -בַאמ ,טייקיזָאלטומ ןוא סענָאדכַאּפ ןפרָאװעגריפ ןייֵלַא ךיז טָאה סָאװ ,סעלימַאק
 -ענג קיטיינ ץלַא יו רעמ זיא סָאד ןעוו טלָאמעד טומ טלעפענסיוא טָאה ריא סעמ

 ַאב יז טָאה ןטעבעג .סעמינ ױזַא ריא זיא סָאװ ,ןבעל סָאד ךיז ןעמענ וצ ףַא ןעוו

 .סָאװ םעד ןגעוו ןַאמ ןביל ריא ןלייצרעד יז לָאז יצ ,עצייא ןַא ?דיימטסניד ריא

 + םָאד סעמכַאמ ,ןלייצרעד טשינ לָאז יז טנָאזעג ריא אה יז ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 עסיורג ַא ןַײז ןעק סָאד סָאװ ,ןָאירַאטַאל ןָא ןַײז םעקיונ ךיז ןעגנווצעג םיא טלָאװ

 טייחנגעלעג ןייק ןַאמ םעד ןבעג טשינ רָאט בייוו טונ א זַא ןוא ,םיא רַאפ רַאפעג

 .וצרעד טייהנגעלעג עדעי ךעלנעמ טַײװ יוו ןעמענקעוװַא ,טרעקרַאּפ ,ןוא ןנירק וצ ךיז

-- 558 --- 



 ריא טעװ יז ןוא ריא טלעפעג גנוניימ ריא זַא ,ַאלימַאק טָאה טרעפטנעעג

 ךעיוקימ ןָאמלעסנַא ןנָאז וצ סָאװ ןטכַארטסױא ןעמ ףרַאד ,סלַאפנלַא רָאנ ,ןנלָאפ

 טָאה ָאמלעסנא ןוא ,ןטלַאהַאבסױא טשינ םיא ןופ ךָאד יז ןעק ןעמ סָאװ ,דנווו רעד
 | ,ןגָאז טשינ ןגיל ןייס יז ןעק סַאּפש ןיא עליפַא זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד

 ןוא ןטכַארטסיױא טשינ ןעק ךיא זַא ,רעטסעווש ,ןָאט ךיא לָאז עשז סָאװ ---

 ךימ ביוא ןוא ?ןבעל ןיא ןייג עליפַא רימ לָאז סע ,ןגיל ןייק ןטלַאהנַײא טשינ ןעק

 ,סעמע ןטעקַאנ םעד םיא ןנָאז רעכַײלנ טשינ זיא יצ ,טינ געווסיוא ןייק וצרעד ןבָאה

 ..עסַײמ רעטכַארטענפױא ןַא טימ ןעננילענ טשינ זדנוא לָאז סָאד רעדייא

 -- ,טרעפטנעעג ַאלענָאעל טָאה -- ,עטנרַאה ,םירוסעי ןייק טשינ בָאה ---

 יד סעמכַאמ רעשפע ןוא ,ןנָאז םיא ןלָאז רימ סָאװ ןטכַארטוצ ךיא ?עוװ ןנרָאמ זיב

 .,ןעז טשינ יז לָאז רע ןלעטשרַאפ ןענעק יז וטסעוװ ,טרָא ַאזַא ףַא ךיז טניפעגנ דנווו

 .ןעקנַאדעג עכעלטנרָא ןוא עטכערעג ערעזדנוא ןעזוצ טעװ ןוא ןפלעה טעװ טָאנ ןוא

 טשינ ךיד לָאז רַאה רעד זַא ,טימעג ןַײד קִיּורַאב עז ןוא ,עטנרַאה ןַײמ ,ךיד קִיגרַאב

 ,טָאג ףֵא ןוא רימ ףֵא ךיד זָאלרַאפ עקירעביא סָאד ןוא .עטנערענפיוא ןַא ןפערט

 / .ןרענַאב עטוג עלַא ןיא סױרַא טפלעה סָאװ

 טליּפש ןעמ יװ ןעזענוצ ןוא טרעהעגנַײא ךיז טַײצ עצנַאנ יד טָאה ָאמלעסנַא

 -םיוא ױזַא סױרַא יז ןעננערב ןענױשרַאּפ יד יו ןוא עדרעוו ןַײז ןופ עידעגַארט יד

 סעמע רעד יו סױרַא טמוק לעטשנָא רעד זַא ,לופטקעפע ןוא םאזקריוו שילרעט

 ןענעק לָאז רע יידעק ,ןרעוו טכַאנ רעכיג סָאװ לָאז סע רע טָאה ןשטנווועג .ןיילַא

 ןסירגַאב ךיז ןוא ָאירַאטַאל טנַײרּפ ןטוג ןַײז ןעז ןייג ןוא בוטש רעד ןופ ןיינסױרַא

 רעד טימ ןענופעג טָאה רע סָאװ עקטירַאגרַאמ רעקיטכערּפ רעד רַאפ םיא טימ

 : | .טייקנייפ סבַײװ ןַײז ןופ גנורעלקפיוא

 ןייגוצסױרַא טייהננעלעג יד ןבָאה לָאז רע ןעזענ ןיוש ןבָאה ןעיורפ ייווצ יד

 רָאנ טָאה סע .,ןָאירַאטַאל ןכוזפיוא ןעגנַאנעג זיא ןוא טצונעגסיוא יז טָאה רע ןוא

 ,ןפָארטעג םיא טָאה רע ןעוו ןעמונעגמורַא םיא טָאה רע לָאמ ?פיוו טינ ריש ןייק

 סָאד ןוא .ןעלימַאק טָאה רע טביולעגסיוא יו ןוא טלייצרעדנָא םיא טָאה רע סָאװ

 ,ןָאט טנעקעג טשינ לביימש ןייק עֶליִפַא טָאה ןוא טרעהעגסיוא ָאירַאטַאל טָאה ץלַא

 ןוא טסיזמוא יוװ ןוא זיא טנַײרפ ןַײז טרַאנעג יװ ץְלַא רע טָאה טכַארטעג סעמכַאמ

 ָאירַאטַאל זַא ָאמלעסנַא טָאה ןעזענ שטָאכ ןוא .םיא ןגעק טקידניז רע טשינמוא
 טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ןַײז זומ עביס יד זַא ,טנכערעג רע טָאה ,טינ ךיז טיירפ

 ןרעדנַא ןשיווצ ןוא .וצרעד טכַארבעג טָאה רע סָאװ ןוא עטעדנוװרַאפ ַא ןעלימַאק .

 סעמכַאמ ,דנּווו סעלימַאק ןופ ןבָאה טשינ םירוסעי ןייק לָאז רע טגָאזעג םיא רע טָאה

 ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה ייז טרעהעג טָאה רע קילדעװ ,עטכַײל ץנַאג ַא ןייז זומ יז

 וצ עריומ סָאװ ָאטשינ םורעד זיא סע ןוא ,ןטלַאהַאבסיױא םיא ןופ יז ןעק ןעמ זַא

 ןביוהרעד ךיז רע טעז פליה ןַײז טימ סָאװ ,םיא טימ ןעיירפ ךיז רע לָאז ןוא ,ןבָאה
 ןופ טשינ רע טגנַאלרַאּפ רעמ ןוא ,ןשטניוו ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,קילג ןטסכעה םוצ
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 /-עכעדענ םעניא ןקיבײרַאפ וצ יז ,ַאלימַאק רַאֿפ רעדיל-ביול ןבַײרש רָאנ יװ ,םיא

 | | ,סעריוד עקידנעמוק יד ןופ שינ
 ןופ רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןוא סולשַאב ןטוג ןַײז טביולעג טָאה ָאירַאטָאל

 0 | ..ןעיניב ןכעלרַאה םעד ןלעטשפיוא ןפלעה םיא טעװ טַײז ןַײז

 סָאװ ,ןַאמ רעטרַאנעג ןטסקַאמשעג םוצ רעד ןבילברַאפ ָאמלעפנַא ןיא טימרעד

 ביטש ןיא ךיז וצ רע טָאה טנַאה רענענייא ןַײז טימ .ןעוועג טלעוו רעד ףַא זיא

 טריפ רע טניימעג טָאה רע ןעוו ,ןעמָאנ ןטוג ןַײז ןופ םוקמוא םעד טריפעגנַײרַא
 | | | ,םוקפיוא ןַײז ןופ נייצעג סָאד

 ןעמורק ַא טימ ,טכַארעג ךיז טָאה סע יו ,אלימאק םיא טָאה ןעמונענפיוא

 .ןצרַאה ןכעליירפ א טימ שטָאכ ,םינָאּפ

 עכעלטע ןיא טָאה לזַאמ סָאד זיב ,גנַאל טשינ ַײרערַאנעג יד טָאה ןטלַאהעגנָא

 עצנַאנ יד טָאטש ןיא זיא ןרָאװעג טנַאקַאב ןוא טיירדעגסיוא ךיז םורַא םישָאדַאכ

 ןאמלעסנַא ןוא ןעוועג טלעטשראפ קיצנוק ױזַא טלָאמעד זיב זיא סָאװ ,טייקניימעג

 .טסָאקעג ןבעל סָאד יירעלבירג ענעסענעגננייא ןַײז טָאה

 לטיּפאק רעטסקיסיירד ןוא ףניפ

 ןָאד טָאװ ,טכַאלש רעקידרעטסנַאמ ןוא רעדליוו רעד ןנעוו ךיז טדער סע ּווז
 טרעװ סע ןוא ,ןַײװ ןטיור ןעלנָאל עכעלטע טימ ןטלַאהענּפָא טָאה טָאכיק |

 | .רעלּפירג םענעסעגטננַײא םעד טימ ןַאמַאר רעד טקידנעראפ

 ווו ,רעמַאק רעד ןופ ןעוו ,ןַאמָאר םעד ןופ ןענעייל ֹוצ ?סיבַא ךָאנ זיא ןבילבע

 -ןיא ןפָאלעגנַײרַא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס זיא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה טָאכיק ןָאד

 :יירשענ א טימ רעטרעדורעצ א ןצנַאנ

  טציא ךיז טָאה סָאװ ,רַאה ןַײמ סױרַא טפלעה טמוק ,ןרַאה ענַײמ ,רעכיג ---

 טשינ ַאזַא ךָאנ ןבָאה ןניוא עניימ סָאװ טכַאלש רעקיטולב אזַא ןיא טרעטנָאלּפרַאפ

 ןופ עניוס םעד ,זיר םעד ןטינשעצ טָאה רע ,טָאנ ןקידעבעל ַא ןבָאה רימ יװ .ןעזעג
 טע ,טקַאהעגּפָארַא ּפָאק םעד םיא טָאה ןוא ,ַאנַאקימָאקימ ןסעצנירּפ עטנרַאה רעד

 | | !ךעטער ַא יוװ ,ּפָארַא זיב

 -עגקעוַא טָאה ןוא טנַאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ?רעדורב ,וטסדער סָאוו ---

 -ייד אב וטסיב יצ --- .ןענעייל וצ ןבילבענ ךָאנ זיא סָאװ ,ןַאמָאר טשער םעד טנייל

 ?ןענַאד ןופ לַײמ טנזיוט ייווצ רָאנ זיא זיר רעד ןעוו ,ןַײז סָאד ןעק יו ?ןעקנַאדעג ענ

 ןָאד יו ןוא רעמַאק ןיא שיורעג ןקרַאטש ַא טרעהרעד ייז ןבָאה עגנער רעד ןיא

 7 :טיירש טָאכיק

 טקַאּפענ ךיד בָאה ךיא ,רעמירַאב רעליופ וד ,לווונעמ וד ,ווענַאג וד ,ייטש ---

 !דרעװש עשיקרעט ןַײד ןפלעה טשינ ריד טעוװו סע ןוא
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 ןוא ,טנעו יד רעביא דרעוװש רעד טיט טקַאה רע יװ ךיז טָאה טכַאדעג ןוא
 :טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס

 ןַײרַא רעסעב טייג ,ןרעהנַײא ךיז ןוא ןסיורדניא ןייטש טינ טפרַאד ריא ---
 ,רַאה ןַײמ םיױרַא טפלעה רעדָא טכַאלש רעד ןיא ךַײא טקי?ײטַאב ןוא סינייוועניא
 ןַײז ןיוש זומ זיר רעד סעמכַאמ ,ןפרַאדַאב טשינ עמַאטסימ ןיוש טעװו ןעמ שטָאכ
 ךיא ,ןבעל ןיימעג ןוא קידניז ןַײז רַאפ טָאג רַאה םעד ןבשעכ ּפָא ןןיוש טיג ןוא טיוט

 ןַײז ןרעגלַאװ ךיז טַײז א ןָא ןוא דרע רעד ּףַא ןסיג ךיז טולב ןַײז ןעזעג ןילַא בָאה
 י ,סיורג יד ןַײװ ?גָאל ַא יו ,ּפָאק םענעטינשעגּפָא

 -עגנָא ךיז ףיורעד רעמשטערק רעד טָאה -- ןרעו טעגרַאהעג ךיא לָאז --

 ןטיור ?גָאל ַא ןטינשעצ טינ טָאה ?װַײט ןָאד רעדָא טָאכיק ןָאד רעד ביוא --- ,ןפור

 טכַאד ,ןַײװ רענעסַאנעצ רעד ןוא ,ןעגנָאהעג סנּפָאקוצ םיא ןענַײז סָאװ יד ןופ ןַײװ

 .ןשטנעמ ַא ןופ טולב זיא ,םיא ךיז

 ןנָאה ןפַארטעג ןוא םיא ךָאנ עלַא ןוא רעמַאק ןיא רע זיא ןעגנורדעגנַײרַא ןוא

 ןיא רע זיא ןענַאטשענ .עשַאבלַאה רעקידענושעמ טסרעפיוא ןַא ןיא ןטָאכיק ןָאד ייז

 טינ ןופרעד לָאז ןעמ זַא ,טעיליּפשרַאפ טוג ױזַא ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,דמעה ןליוה
 :רעצריק רעגניפ סקעז ןעוועג סע זיא ןטניה ןופ ןוא שיילפ עבָארג סָאד ןעזסױרַא
 ןצלָאמשרַאפ טיור ַא ּפָאק ןפַא ,ןייר טינרָאג ןוא קירָאה ,רעגָאמ ןוא גנַאל סיפ יד

 -ןַאס סָאװ ,ערדלַאק יד טלקיװענמורַא םערָא ןקניל ןפַא ,סרעמשטערק םעד ,לצימ

 ןטכער םעניא ןוא ,סָאװרַאפ טסּווועג טָאה ןוא ןָאטעג קוק ַא םורק ריא ףַא טָאה ָאשט

 טדער ןוא ןטַײז עלַא ףַא ריא טימ טדַײנש רע ןוא דרעוװש עטזױלבטנַא יד םערָא

 זיר ַא טימ ןנָאלשעג ךיז ןסעמע ןַא טימ טלָאװ רע יו ייברעד

 סעמכַאמ ,ןפָא טשינ רע טלַאה ןגיוא יד סָאװ ,זיא ייברעד עטסנעש סָאד ןוא

 טנַאלש רע ןא ,טמעלָאכענ ךיז טָאה םיא ןוא ףָאלש ןטימ ןיא רע טָאה ןטלַאהעג

 ןיא ,םיא טרַאװרעד סָאװ ,לגנַארעג םעד ךיז ןלעטשרָאפ סָאד .זיר םעד טימ ךיז

 .ךַײריניק םעניא ןיוש זיא רע םיא ךיז טָאה טמעלָאכעג זַא ,ןעוועג קרַאטש ױזַא;

 "ָּנֲאֹל יד רע טָאה ןטינשעצ ױזַא ןוא .עניוס ןַײז טימ ןיוש ךיז טנַאלש ןוא ןָאקימַאקימ

 -רעד סָאד טָאה רעמשטערק רעד זַא ןוא .ןַײװ טימ ןעוועג ?ופ זיא רעמַאק יד זַא ,ןעל

 ןוא ןטָאכיק ןָאד ףַא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע זַא ,ןרָאצמירג ַאזַא ןיא ןַײרַא רע זיא ,ןעז

 רעד ןעוו זַא ,ּפעלק ענױזַא ןעננַאלרעד םיא ןעוועג טיירג רע זיא טסיופ רעד טימ

 טכאלש יד טקידנערַאפ רע טכָאװ ,קעװַא טשינ םיא ןעמענ ןָאינעדרַאק טימ ךעלַאנ

 . ףָאלש ןופ רעטיר רענדיב רעד ךיז טָאה ,ןעמעלַא םעד ץָארט ןוא .זיר םעד טימ
 םענופ רעסַאװ טלאק ?סעק א טכַארבענ טָאה רערעש רעד זיכ טּפַאכעגפיױא טשינ

 ןטָאכיק ןָאד טָאה סָאד סָאװ ,ןָאטעג סָאנ ַא םיא ףַא לָאמ ןייא טימ טָאה ןוא םענורב

 טניפעג רע ענַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ןעזרעד לָאז רע נונעג טשינ ךָאד ;טקעוװענפיוא

 | ,ךיז

 טָאה ןוא טדיילקעג זיא רע טכַײל ןוא ץרוס יו קוק ַא טּפַאכעג טָאה ַאעטָארָאד

 .רענגעק ריֹא ןוא רעפלעהסיורַא ריא ןשיווצ טכַאלש יד ןעז ןײגנַײרַא טלָאװעג טשינ
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 רע יו ױזַא ןוא ,זיר םענופ ּפָאק םעד דרע רעד רעביא טכוזעגמורַא טָאה ָאשטנַאס

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןענופעג טשינ םיא טָאה

 טָאה לָאמ םענעי .טפעשיקרַאפ ץלַא זיא זיוה ןיא אד זַא ,ןיוש סייוו ךיא ---

 ..בָאה ךיא ןוא ,טלײצעגנַײרַא סעקַאלוק ןוא שטעּפ טרָא םענעגייא םעד םףַא רימ ןעמ

 סָאװ ,ּפָאק םעד טשינ ךיא עז טציא ןוא ,ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ טסּוװעג טשינ

 ןופ טָאה טולב ןוא םענעטינשענּפָא ןַא ןגיוא ענַײמ טימ ןעזענ םיא בָאה ןייֵלַא ךיא

  .לַאװק ַא ןופ יװ טצעזעג םיא

 ?עקילייה ענַײז עלַא ןוא טָאג ןופ עניוס ,לַאוװק רימ רעוו ןוא טולב רימ סָאװ ---

 םָאד זַא ,רענייא ווענַאג וד ,טשינ ןעד וטסעז --- ,טגָאזעג רעמשטערק רעד טָאה --

 ,ןַײװ רעטיור רעד ןוא ענַײמ ןעלנָאל עטרעכעלעצ יד ןענַײז ?אוק םעד טימ טולב

 ןופ עמָאשענ יד םענעג ןיא ןעמיווש ןעז ױזַא ךיא לָאז ?םורַא ָאד טמיווש סָאװ

 .טרעכעלעצ רימ ייז טָאה סָאװ םעד

 ,רַאנ סיי ךיא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנאס טָאה -- ,טינרָאנ סייוו ךיא ---

 -עצ םוטנטשריפ ץנַאג ןַײמ רימ טעוװו ,ןעניפעג טשינ ּפָאק םעד לעװ ךיא ביוא זַא

 ,רעסַאװ ןיא ץלַאז יו ןייג

 -נפָאלש ראה ןַײז "יו רעגרע דייהרעקידעכַאוו ָאשטנַאס טָאה ןעזענסיוא ןוא

 םיא טָאה רַאה ןַײז סָאװ ,סעכָאטפַאה יד ןיא ןעוועג רע זיא ןָאטעגנַײרַא ױזַא .קיד

 .ןבענעג

 -?יגבַײלג סרענערטנפָאװ םעד ןופ ןעוועג ךיז רעסיוא ןיא רעמשטערק רעד

 ןלעו לָאמ סָאד זַא ,רע טָאה ןריווװושעג ןוא ,ףעשיק ןזייב סרַאה םעד ןוא טייקיט

 טינ ןיוש םיא טעװ טציא זַא ןוא ,טלָאצענמוא לָאמ םענעי יו ,קעװַא טשינ ןיוש ייז

 ,ץנעי רַאפ ןוא סָאד רַאפ ןלָאצ וצ טשינ םוטרעטיר ןַײז ןופ סוכז רעד ןײטשַײב
 .ןעלגָאל ענעכָאטשעצ יד ףַא ןנייל ןפרַאד טעװ רע סָאװ סעטַאל יד רַאפ עליפַא

 ,טביולגעג טָאה סָאװ ,רע ןוא ,טנעה יד רַאפ ןטָאכיק ןָאד ךעלַאג רעד טָאה ןטלַאהעג

 -ָאקימ ןסעצנירּפ רעד רַאפ טייטש ןוא לגנַארעג םעד טקידנערַאפ ןיוש טָאה רע זַא

 :טגָאזעג ןוא ןעינק יד ףַא ךעלַאג ןרַאפ טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה ,אנָאקימ

 טנַײה ןופ ןעק ,עמַאד עטמירַאב ןוא עקיטרעווכיוה ,טייקכעלרַאה רעיוא --- 

 סםטכעלש ןייק ךַײא טעװ גנוי רעניימעג רעד זַא ,רעכיז ןוא קיּור ןבעל רעטַײװ ןוא

 סָאװ ,טרָאװ םעד ןופ יַײרּפ רעטַײװ ןוא טציא ןופ ךיא ןיב ךיוא ןוא ,ןָאט טשינ
 םעד טימ ןוא למיה ןיא טָאג ןופ ףליה רעד טימ סעמכַאמ ,ןבענעג ךַײא בָאה ךיא

 יטוג וויוכ ןַײמ ךיא בָאה ,םעטָא ןוא ךיא בעל ריא רַאפ סָאװ ,רעד ןופ רעפייא

 .טליפעגנסיוא

 רע עוו ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ?טנַאזעג טשינ ןעד ךייא ךיא בָאה ---

 רַאה ןַײמ יו טעז ;רעקיש ןעוועג טשינ ךיא ןיב עדַאװַא --- .טרעחעגסיוא סָאד טָאה

 םוטנטשריפ ןַײמ ,רעכיז ןענַײז ןסקָא יד .זיר םעד ,ןצלַאזעגנַײא ןיוש םיא טלַאה
 | !קיטרַאפ ןיוש זיא

 םעד ןופ ,ןטייקשיראנ סנדייב ערעייז ןופ ןכַאל טשינ טנעקעג ןעמ טָאה יו
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 ךיז טָאה סָאװ ,רעמשטערק םעד ץוכַא ,עֶלַא ןבָאה טכַאלעג ?גנוי ןַײז ןופ ןוא רַאה

 קינייו טשינ טימ ןבָאה ָאינעדרַאק ןוא רערעש רעד זיב .ןבעגעגרעביא ?װַײט םעד

 -רעטַאמרַאפ א ןפָאלשעגנַײא ןיא רע ןוא טעב ןיא ןטָאכיק ןָאד טגײלעגנַײרַא ימ

 : | .רעט

 -עמשטערק םוצ ייז ןענַײז ןעננַאנעגסױרַא ןוא ןפָאלש םיא ייז ןבָאה טזָאלעג
 שטָאכ ,ּפָאק-ןזיר םעד ןענופעג טשינ טָאה סָאװ ,ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןטסי;רט רעיוט

 -רַאפ ןיא סָאװ ,רעמשטערק םעד ןליטשוצנַײא טַאהעג ייז ןבָאה טעברַא רעמ

 . ןעלגָאל ענַײז ןופ טוט ןטכירעגמוא םעד רעביא ןעוועג טלּפייווצ

 | :טעשטיווקעג טָאה עקרעמשטערק יד ןוא

 -עננַײרַא זיוה ןיא רימ וצ זיא ָאש רעזייב ַא ןיא ןוא טרָא טכעלש ַא פָא --
 יו ,טנעקעג טשינ םיא ךיא טלָאװ ַײװעלַאה סָאו ,רעטיר-רעדנַאװ רעד ןעמוק

 -עוו ַא ןופ טרעוװו יד ןנָארטרַאפ רימ רע טָאה לאס םענעי .ךימ טסָאק רע רעַײט

 רַאפ ,רעגערטנפָאװ ןַײז ןוא םיא רַאפ ןטשרעג ןוא יורטש טימ ,טעב ַא טימ ערעשט

 רע טָאה ,רעכוז-לזַאמ ַא זיא רע לייוו .ךיא ןייֵמ ,לזייא םעד ןוא עשטַאילק רעד
 סטָאנ ףא רעכוז-לזַאמ עֶלַא ןוא םיא ,ןבעג טָאג םיא לָאז לזַאמ רעטצניפ ַא ,טגָאזעג

 םעד ןופ סרעטסַײר יד ןיא ךיז טביירש ױזַא ,ןלָאצ וצ וועיוכעמ טשינ רע זיא ,דרע

 טָאה ןוא רַאה רעקיזָאד רעד ןעמוקעג םיא ךָאנ זיא טציא ןוא .םוטרעטיר-רעדנַאװ

 ,םענעבירעגסיוא ןַא ןבענענקירוצ םיא רימ טָאה ןֹוא ןעמונענוצ ?דייוו םעד רימ

 ףָאס םֹוצ ןוא .ןצונ טשינ ןיוש םיא ןעק ןַאמ ןַײמ ןוא ,טינרָאג וצ ןיוש גיוט סָאװ

 ,ןסָאנעגסױא ןַײװ ןַײמ ןוא ןסירעצ ןעלנָאל עניימ רימ רע טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ןוא

 -ייב סנטַאט ןַײמ אב ,ןעניימ טשינ רע לָאז .ןסיג ךיז טולב ןַײז ןעז ױזַא רע לָאז |
 זַא ,סעכאעוו סעכַא ןלָאצַאב טשינ רימ טעוװ רע זַא ,ןרָאי סעמַאמ ןַײמ אב ןוא רענ

 !רעטכָאט סעמַאמ ןַײמ ןַײז טינ ךיא לָאז ןוא סייה ךיא יוװ ןסייה טינ ךיא לָאז ,טינ

 -ַארב יד ריא טָאה ןפלָאהעגוצ ןוא עקהעמשטערק יד ןגירשעג זייב טָאה ױזַא

 ,טלביימשעג טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ןגיוושעג טָאה רעטכָאט יד .סענרָאטירַאמ ןעוו

 ןדָאש םעד ןלָאצַאב טנַאזענוצ ןוא טליטשעגנַײא ןעמעלַא טָאה ךעלַאנ רעד

 םעד רַאפ ,רעקירעד ,ןוא ןַײװ םעד טימ ןעלנַאל יד רַאפ ,ןענעק טעװ רע טַײװ יוז
 עעטָארָאד .םיא טימ טקעסייאעג ױזַא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,לדייוו םענעבירעגסיוא

 ךיז טעװ סע רָאנ יװ זַא ,טנַאזעג םיא ןוא ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס טסיירטעג טָאה

 טנָאז ,טקַאהענּפָארַא ּפָאק םעד זיר םעד טָאה רַאה ןַײז זַא ,סעמע רַאפ ןזַײװפױרַא

 םיא יז טעװ ,ךַײרגיניק ריא וצ םעלָאשעב ןעמוקמייהַא טעװ יז ןעוו זַא ,וצ םיא יז

 .ןַארַאפ זיא טרָאד סָאװ םוטנטשריפ ןטסעב םעד ןבעג

 ,ןסעצנירּפ רעד טרעכיזרַאפ טָאה ןוא טםיירטעג ָאשטנַאס ךיז טָאה טימרעד

 טָאה ןעמיס ַא ןוא ,זיר םענופ ּפָאק םעד ןעזענ טָאה רע זַא ,ןַײז רעכיז געמ יז זַא
 ןיא ,טשינ םיא טניפענ ןעמ ביוא ןוא ,לטרַאג ץיב דרָאב ַא רע טָאה טָאהעג ,רע

 טנַאקַאב זיא םיא יו ,טפעשיקרַאפ ץלַא זיא זיוה םעד ןיא סָאװ רַאפרעד רָאנ

 .ןענַאטשעגנַײא ָאד זיא רע ןעוו ,לָאמ ןטשרע םעד ןופ
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 משינ םירוסעי ןייק לָאז רע ןוא םיא טביולג יז ןַא ,טגָאזעג טָאה עעטָארָאד

 | ,ךיז ןשטניוו עלַא רימ יװ ,ןַײז טוג טעוװ ץְלַא םורָאװ ,ןבָאה

 ןקידנע טסולנרַאפ ךעלַאג םעד ךיז טָאה ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה ץלַא ןעוו

 .טייקיניילק א ךָאנ טָאה טלעפעג סעמכַאמ ,ןַאמָאר םעד ןענעייל

 ןקידנערַאפ ןטעבעג םיא ןבָאה עקירעביא עלַא ןוא ַאעטָארָאד ,ָאינעדרַאק

 ןבָאה עָאנַאה ךיוא ןייֵלַא ןוא ןַײז ענַאהעמ ןעמעלַא רע טָאה טלָאװעג סעמכַאמ ןוא

 ;ךיז טבַײרש ָאד יו ,טנעיילעג רעטַײװ רע טָאה ,ןענעייל םענופ

 טימ טקירירפַאב ןעועג ןיא ָאמלעסנַא סעמכַאמ ןזַא ,ױזַא זיא ןעשעג ---

 ַאלימַאק ןוא ,ןבעל זָאלגרָאז ןוא ןדירפוצ ַא טבעלעג רע טָאה ,טיײקנַײפ סעלימַאק

 ןעננירד לָאז ָאמלעסנַא יידעק ,ןָאירַאטַאל םיִנָאּפ זייב ַא ןכַאמ ענשימוא טנעלפ

 רעמכָאנ יידעק ןוא .םיא וצ טליפענ טָאה יז סָאװ ןופרעד עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ

 -ק וצ טשינ שינעביױלרעד ַא ןטעבעג אירַאטַאל טָאה ,םיסיימ ענייז ןרעכיזרַאפ ֹוצ

 טימ טסגנַא ןעלימַאק טפַאשרַאפ רע טעז רע סעמכַאמ ,בוטש ןיא םיא וצ ןעמ
 רַאפ סָאד לָאז רע ,טגָאזעג םיא טָאה ָאמלעסנַא רעטרַאנעג רעד רָאנ .ןעמוק ןַײז

 ,םינַאפיױא ערעדנַא רעטנזיױט ףַא ןוא ,ןפיוא ַאזַא ףַא ןוא ,ןָאט טשינ לַאפ ןייק

 דעד טימ ,גנודנעש ןַײז טעכָאלעמעג ןייֵלַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ָאמלעסנַא ןיא

 זיא ,טסוג סָאלענָאעל ךעַײש סָאװ .ןגעוו עוויוט ןַײז ןופ זיא סָאד זַא ,טייקרעכיז

 ,טזָאלענּפָא סעצייל יד ןצנַאנניא טָאה יז זַא ,ןעגנאנרעד םיא טימ טַײװ יױזַא יז

 זַא ןוא ,ןענערָאװַאב עליפַא ןוא ןקעדרַאפ יז טעוװ עטסָאבעלַאב ריא זַא ,רעכיז

 ,רעציקעב .ןבעגרעביא ןצנַאנניא םיא ךיז יז ןעק ,טייקנטיחעג ?סיב ןיילק ַא טימ

 ןעוו ןוא ,רעדייכ ןיא ןַאלענָאעל ַאב טירט טרעהרעד ָאמלעסנַא טָאה טכַאנַאב א ןיא

 טלַאה ןעמ זַא ,טליפרעד רע טָאה ,זיא סָאד רע ןעז ןײגנַײרַא טכָאװעג טָאה רע

 -עג ןוא .ןענעפע וצ יז טציירעג רעמכָאנ םיא טָאה סָאד סָאװ ,ריט יד וצ םיא

 טָאה ןזיװַאב ןוא ןַײרַא זיא ןוא טנפעעג יז טָאה רע זיב גנַאל ױזַא רע טָאה טרַאּפש
 ןיא רע .סױרַא סָאנ ןיא רעטצנעפ ןופ סױורַא טגנירּפש ןַאמ ַא יו ןעז וצ ךָאנ רע

 טשינ םיא ךיז טָאה סָאד רָאנ ,זיא רע רעוװ ןעז ןוא ןנָאינָא םיא ןפָאלעגנסױרַא לענש

 :טנַאזעג ןוא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה ַאלענָאעל סעמכַאמ ,ןבעגעגנייא

 -סױרַא םעד ךָאנ טשינ ךיד גָאי ןוא טשינ למוט ןוא ,רַאה ןַײמ ,ךיד קָיורַאב ---

 .ןַאמ ןַײמ זיא רע ,ךַאז ַא ענַײמ זיא סָאד .ןשטנעמ םענעגנורּפשעג

 ,ןרָאצ ןופ טדנעלברַאפ ,ןוא ןביױלג טלָאװעג טשינ סָאד ךיז טָאה ָאמלעסנַא

 ןגָאז םיא לָאז יז ןַאלענָאעק ףֵַא טלעטשעגנָא ןוא ןנעד םעד טּפַאכעגסױרַא רע טָאה
 ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז טָאה יז .ןכעטשרעד יז רע טעװ ,טינ זַא :סעמע םעד

 :טגָאזעג םיא יז טָאה ,טוט יז סָאװ טסוווענ טשינ
 ,ןכַאז עקיטכיוו ענױזַא ןלייצרעד ריד לעוװ ךיא ,רַאה ןיימ ,טשינ ךימ ךעטש ---

 | | .ןלעטשרָאפ טינרָאג ריד טסנעק וד סָאװ
 ָאד וטסבַײלב ,טינ זַא ,טגָאזעג ָאמלעסנַא טָאה --- ,ןגָאז רימ וטסלָאז ןיוש +--

 יי .עטיוט ט
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 ןיב ךיא -- ,טנַאזעג ַאלענָאעל טָאה -- ,ןענעק טשינ ךיא לעװ ןיוש ---

 ,טניוזא ןסיוורעד רימ ןופ ךיז וטסעוװ ,ןנרָאמ זיב ּפִא ךימ זָאל .טרעדורעצ קרַאטש

 ןעננורּפשעגסױרַא זיא סָאװ רעד זַא רעכיז ייז ןוא .ןעניוטשרעד ךיד טעוװ סָאװ

 ,ןבענעג טנַאה יד רימ טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעשיטָאטש ַא זיא רעטצנעפ םענופ

 .ןַאמ ןַײמ ןַײז טעוו רע זַא

 ןטרַאװעצּפָא ןעווענ םיקסַאמ טָאה ןוא טקַיורַאב ָאמלעסנַא ךיז טָאה טימרעד

 רע טָאה טכירעג טשינ סעמכַאמ ,ןטעבעג םיא טָאה יז סָאװ ,ןימרעט םעד זיב

 ןעוועג רע זיא רעכיז ןוא ןדירפוצ ױזַא ,ןעלימַאק ןנעק זיא טינ סָאװ ןרעה וצ ךיז

 -רעביא טרָאד טָאה ןוא רעדייכ םעד ןופ סױרַא רע זיא טימרעד .טייקנייפ ריא טימ

 ןופ יז טעװ רע זַא ,ריא רע טָאה טנָאזעג .ענעסָאלשרַאפ ַא ןַאלענַאעל טזָאלעג

 טרָאד ןופ ,ןגָאז וצ םיא טָאה יז סָאוװ ןגָאז םיא טעװ יז זיב ,ןזָאלסױרַא טשינ טרָאד

 סָאװ ,טגָאזעג עקַאט ריא טָאה רע ןוא ,ןגָאז ריא ןוא ןעלימאק ןעז קעװַא רע זיא
 ןבענעג םיֹא טָאה יז סָאװ טרָאװ סָאד ןוא ?דיימטסניד םעד טימ טריסַאּפ טָאה םיא

 .ןכַאז עקיטכיוו ןוא עסיורג רָאנ ןלייצרעד וצ

 וצ קיטכיו טשינ זיא ,טינ רעדָא ןרױלרַאפ ןופרעד ַאלימַאק ךיז טָאה יצ

 ןוא) טביולגעג ןסעמע ןַא טימ ןוא ןעמוקַאב עריומ טָאה יז סעמכַאמ ,ןלייצרעד

 יז סָאװ ץלַא ןָאמלעסנַא ןלייצרעד טעװ ַאלענָאעל זַא ,(ןביולג וצ סע זיא ןעוועג

 ןטרַאװעצּפָא טַאהעג טשינ טומ ןייק טָאה יז זַא ,טײהַײרטסוא ריא ןנעו טסייוו

 ענעגייא יד ךָאנ ןוא .טינ רעדָא טקיטכערַאב טכַאדרַאפ ריא זיא יצ ןעז ןוא

 עטסעב יד ןעמונעגפיונוצ יז טָאה ,טפָאלש ַאמלעסנַא ןעזעג טָאה יז ןעוו ,טכַאנ
 ,ןרעה טשינ לָאז רענייק זַא ױזַא ןוא טלעג ?סיבַא ןוא טָאהעג טָאה יז סָאװ גנוריצ

 טלייצרעד םיא ןוא ןָאירַאטָאל וצ קעװַא זיא ןוא בוטש רעד ןופ סױרַא יז זיא

 ןטלאהַאבסױא ץיגרע יז לָאז רע ןטעבענ םיא טָאה ןוא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ

 ָאמלעסנַא זַא ,ןַײז רעכיז ןענעק ןלָאז ייז ּוװ ,קעװַא ץיגרע ייז ןלָאז עדייב רעדָא

 | | .ןעניפעג טשינ ייז טעוװ

 טרָאװ א טרָא ןפַא ריא טָאה רע זַא ,טרעדורעצ ױזַא ןָאירַאטַאל טָאה ַאלימַאק

 ףָאס םוצ ,ןָאט וצ סָאװ ןסילשטנַא ךיז רעקינייוו ךָאנ ןוא ןרעפטנע טנעקעג טשינ

 רעטסעוװש ַא ענַײז ווו ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןעלימַאק ןריפקעװַא ןסָאלשַאב רע טָאה

 לֵאֹפ רעד יװ לענש ױזַא ,ןוא ןעוועג םיקסַאמ טָאה ַאלימַאק .עטצלע ןעוועג זיא

 םעניא טזָאלעגרעביא יז ןוא טריפענקעװַא יז ָאירַאטַאל טָאה ,טרעדָאפעג טָאה

 וצ טשינ םעד ןנעוו םענייק טָאה ןוא טָאטש ןופ קעװַא רע זיא ןייֵלַא ,ריטסַאנָאמ

 .ןבענעג ןסיוװ

 ַאלימַאק זַא ,טקרעמעג טשינ רע טָאה ,טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה ָאמלעסנַא ןעוו

 םיא לי ַאלענָאעל סָאװ ןסיוװ וצ רעגַאב םעד טימ ןוא ,ָאטשינ טַײז ןַײז ַאב זיא

 -ענרעביא יז טָאה רע ּוװ ןיהא קעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןלייצרעד

 -ענָאעל רָאנ ,קינייוװעניא ןַײרַא זיא ןוא טנפעעג טָאה רע .ענעסַאלשרַאפ ַא טזָאל
 ענעדנובעגוצ רעכעלַײל עכעלטע רָאנ רע טָאה ןעזעג .ןפָארטעג טשינ רע טָאה ןַאל
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 .סעװַא זיא ןוא טזָאלענּפָארַא םורַא טרָאד ךיז טָאה יז זַא ,ןעמיס ַא ,רעטצנעפי םוצ

 .ןעלימַאק םעד ןגעװ ןלייצרעד רעקירעיורט א ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא טרָאד ןופ

 סע טָאה ,בוטש ןיא טשינ ןוא טעב ןיא טְשיִנ ןפָארטעג טשינ יז טָאה רע זַא ןוא

 טשינ טָאה רענייק רָאנ ,טפַאשרעניד יד ריא ףַא רע טָאה טגערפעג .טשעדיכעג םיא
 -ענמוא ןיא רע סייעב ,קילעפוצ רע טָאה ןפָארטעננָא .ןנָאז וצ םיא סָאװ טסווועג

 -רעמ יד טלעפעג טָאה סנטסַאק יד ןופ ןוא ,סנטסַאק יד ףַא ,ןעלימַאק ןכוז ןעננַאג

 -עג טָאה םיא קילגמוא ַא רַאפ סָאװ טּפַאכעג ךיז רע טָאה ןופרעד ןוא גנוריצ עטס;

 ןיא רע יוװ ןוא .לזַאמ רעטיב ןַײז ןופ עביס יד זיא ַאלענָאעל טינ זַא ןוא ,ןמַארט;

 קעװַא רע זיא ,רעטגרָאזרַאפ ַא ןוא רעקירעיורט ַא ,רענעוטעגנָא טינ ַא ,ױזַא ןעוועג

 ןוא ןפָארטעג טשינ םיא טָאה רע זַא ןוא ,ןָאירַאטַאל קילנמוא ןַײז ןגעוו ןלייצרעד

 ןוא ןעמוקענ טשינ םייחַא טכַאנ יד זיא רע זַא ,טנָאזעג םיא ןבָאה רעניד ענַײז

 טעוװ רע טניימעג רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע טלעג ?פיוו ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה
 רע ןיא ,ןקידנערַאפ וצ ץלַא טימ ןסירעביא םוצ יידעק ןוא .ּפָארַא ןעניז םענופ

 -עג טשינ ןטסניד ןוא רעניד ענַײז ןופ םענייק טרָאד טָאה ןוא ןעמוקענמייהַא

 וצ סָאװ ,ןטכארט וצ סָאװ רע טָאה טסּוװענ טשינ .בוטש עטסוּפ ַא רָאנ ןפָארט

 .ןעניזַאב ןעמונעג ךיז רע טָאה זַײוװכעלסיב ןוא ,ןָאט וצ סָאװ ןוא ןגָאז

 ךיז טָאה ןוא ךיז ףָא ןָאטענ קוק ַא טָאה ןוא ןבילבענ ןייטש רע זיא ענר ַא

 -עג ךיז טָאה םיא יװ ,ןזָאלרַאפ ,רעניד ןָא ןוא טנַײרפ ַא ןָא ,בַײוװ א ןָא ןעזרעד
 ןופ רעטבױרַאב א ,ןעמעלַא םעד וצ ןוא ,םיא רעביא סָאוװ ?מיה םעד ןופ ,טכַאד

 .טייקנלַאפעג ןַײז ןעזרעד רע טָאה ןייגקעװַא סעלימַאק ןיא סעמכַאמ ,ערע ןַײז

 ,םנַײרפ ןַײז ֹוצ ףרָאד ןיא ןײנקעװַא ,לַײוװ רעשביה ַא ךָאנ ,ךיז רע טָאה ןסָאלשטנַא

 ןברוכ רעצנַאג רעד זַא ,טייהנגעלעג יד ןבעגעג טָאה רע סייעב ןעוועג זיא רע וו

 ךיז טָאה ,בוטש ןַײז ןופ ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע .ןרעוו טעװענַאלּפעגסױא לָאז
 ןטימניא .ןַײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רעזָאלטומ ַא ןוא ךרעפ ַא ףֵא טצעזעגפיוא

 ןוא םיוב ַא וצ ןדניבוצ םיא ןוא דרעפ םענופ ןכירקּפָארַא טזומעג רע טָאה ,געוו

 ןוא ןצפיז ןוא ןעּפילכ ?יטש ןעמונענ ןוא םיוב םעד וצ ןלַאפעגוצ רע זיא ןיילַא

 ןשטנעמ א טלָאמעד רע טָאה ןעזרעד .ןרעוו טכאנ רַאפ זיב ןבילברַאפ רע ןזיא ױזַא ..

 סָאװ טגערפעג םיא רע טָאה ,ןסירגַאב ןכָאנ ןוא ,טָאטש רעד ןופ קידנטַײר ןעמוקנַא

 .ץנערָאלּפ ןיא סַײנ ןעמ טמעה

 :רעשיטָאטש רעד םיא טָאה טרעפטנעעג

 זַא ,טלייצרעד ןעמ .טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש סָאװ ןסַײנ ענױזַא טרעה ןעמ ---

 םעד טבעלעג טָאה סָאװ ,ָאמלעטנא ןכַײר םעד ןופ טנַײרפ רעסיורג רעד ,ָאירָאטַאל .

 -נַא ךיוא ןוא ,בַײוװ סָאמלעטנַא ,ןעלימַאק ןעמונעגוצ טכַאנ יד טָאה ,ןַאהָאי ןקיליײה |

 -ונ רעד סָאװ ,לדיימטסניד א סעלימַאק טלייצרעד טָאה סָאד .טשינ ןעמ טעז | ןַאמלעס

 -נַא ןופ רעטצנעפ ַא ןופ ךעלַײל ַא ףַא ךיִז ןזָאלּפָארַא ןפָארטענ יז טָאה רעטַאנרעב

 "וצ זיא קעסייא סָאד יו ךעלטקניּפ טשינ ךיא סייוו ןסעמע רעד ןיא .זיוה .םאמלעס

 טָאה רענייק סעמכַאמ ,ךיז טשעדיכ טָאטש עצנַאנ יד זַא ,רָאנ סייוו ךיא ,ןעגנַאגעג

+= 
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 -טניײרפ רעמיטניא ןוא רעסיורג סנדייב רעייז ןופ ןטכיר טנעקעג טשינ ףיורעד ךיז

 ריווצ יד , ןפורעג ייז טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאש

 ,"טניַײרפ עטוג

 ךיז ןבָאה סע ןיהווװ --- ,טגָאזעג ָאמלעסנַא טָאח -- רעשפע ריא טפייוו ---

 | | ?ןעלימַאק טימ ָאירַאטַאל ןעמונרַאפ

 --- ,טגָאועג רעשיטַאטש רעד טָאה -- ,ןסיוו וצ ןָא טינ סָאד בייח ךיא ---

 .ןעניפעגוצסיוא ייז טסיילפעגנ קרַאטש ךיז טָאה רעטַאנרעבוג רעד שטָאכ

 .טגָאזעג ָאמלעסנַא טָאה -- ,רַאה ןַײמ ,טנוזעג טייג --

 .קעװַא זיא ןוא טרעפטנעעג רעשיטָאטש רעד טָאה -- ,טנוזעג טביײלב ---

 טינ ריש רָאנ טינ ףָאסלָאקפָאס ָאמלעסנַא זיא ,ןסַײנ עכעלקילגמוא יד טָא ןופ

 רע טָאה ןביוהענפיוא .ןעמוקענמוא ןצנַאגניא טינ ריש רָאנ ,ּפָארַא ןעניז םענופ

 ןופ ךָאנ טָאה סָאװ ,בוטש ןיא טנַײרּפ ןַײז וצ ןעמוקענ זיא ןוא ,ימ סיורג טימ ךיז

 ןטרעצעגסיוא ןַא ,ןלעג ַא ןעזרעד םיא טָאה רע זַא רָאנ .טסוווענ טשינ קילנמוא ןַײז
 ,םיא טרעטַאמ קילנמוא רעווש ַא סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןטנקורטרַאפ ַא ןוא

 ױזַא .גַײצעגנביײרש ןוא רענעלעג א ןבענ םיא לָאז ןעמ ןטעבעג דלַאב טָאה ָאמלעסנַא

 טָאה ױזַא סעמכַאמ ,ןיילַא ןניל טזָאלענרעביא םיא טָאה ןעמ ןוא ןָאטעג ןעמ טָאה

 .ןסילשרַאפ ןעמ לָאז עליפַא ריט יד ןוא ,ןטעבעג רע

 ןיא טכַארטעגנַײרַא ףיט ךיז רע טָאה ,ןיילַא רענייא ןעזרעד ךיז טָאה רע ןעוו

 "ענג .סיוא םיא ךיז טשעל ןבעל סָאד זַא ,ןעזרעד רָאלק טָאה רע ןוא קילנמוא ןַײז

 רע זַא רָאנ ,טױט ןקידענושעמ ןַײז ןופ עביס יד ןבענ ןסיוו וצ רע טָאה טלָאװ

 טָאה ןבעגעגרעביא ןוא טומ טלעפעגסיוא םיא טָאה ,ןביײרשפיוא טלָאװעג סָאד טָאה

 "ננירדוצ יז םיא טָאה טפַאשרַאפ סָאװ ,קיטייוו םעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעל ןַײז רע

 .שינעלבירנ עכעל

 ָאמלעסנַא ןוא טעּפש ןיוׂש זיא'ס ןעזעג טָאה זיוה םענופ סָאבעלַאב רעד זַא
 "עג ןוא ,ןרָאװענ רעסעב ןיוש םיא ןזיא יצ ןעז ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,טינ טפור

 רעד ןוא טעב ןיא ףוג רעבלַאה ןייא ,ּפָארַא ליומ ןטימ ןניל םיא רע טָאה ןפָארט

 טימ ןוא ךיז רַאפ ריּפַאּפ לטעלב םענעבירשראפ םעד טימ שיטביַײרש ןפַא רעטייווצ

 םיא טָאה רע יו םעדכָאנ םיא וצ רע זיא ןעמוקענוצ ,טנַאה רעד ןיא רעדעפ רעד

 טָאה רענעי ןוא טנַאה רעד ַאב ןָאטעג ריר ַא םיא טָאה רע ןעוו ןוא ,לָאק ןפַא ןפורעג

 טָאה סָאד ,טיוט זיא רע זַא ןעזרעד רע טָאה ,טלַאק זיא ןוא טרעפטנעעג טשינ םיא

 ןופ ןשטנעמ יד רע טָאה ןפורעגנַײרַא ןוא טרַאצַאב ןוא טרעדנּוװרַאפ קרַאטש םיא

 ךָאנרעד ןוא ןָאמלעסנַא טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ | .קוקנמוא סָאד ןעז ןלָאז ייז בוטש

 ךיא ןבירשעג זַא טנעקרעד טָאה רע סָאװ ,ריפָאּפ ,סָאד טנעיילעגרעביא רע טָאה

 | / :ױזַא טרָאד ךיז טָאה ןבירשעג ןוא .טנַאה סָאמלעסנַא טימ סע

 .ןעמונעגוצ ןבעל ןַײמ רימ טָאה גנַאלרַאפ רענעסענעגנַײא ןוא רעשירַאנ ַא,

 ,ןסיוו יז לָאז ,אלימַאק ןופ ןרעיוא יד ןכיירנ טעוװ טוט ןַײמ ןופ עידעי יד ביוא

 ןוא רעדנווװ ןזַײװַאב וצ ןעוועג וועיוכעמ טשינ זיא יז סעמכַאמ ,ריא בינרַאפ ךיא זַא
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 ךיא יו ױזַא ןוא .ןעגנַאלרַאפ וצ סָאד ריא ןופ טַאהעג טשינ טיונ ןייק בָאה ךיא

 "..,סָאװ טינ ךיא בָאה ,רעדנעש רענענייא ןַײמ ןעוועג ןיב

 זַא ,ןופרעד ןעמ טָאה ןעזעג ןוא ,ןבירשעג ָאמלעסנַא טָאה טרָאװ םעד זיב

 ןבעל סָאד םיא ךיז טָאה ,קנאדעג םעד ןקידנערַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע סעמכַאמ

 | ,טקידנערַאּפ

 -?לעסנַא טיוט ןַײז ןגעו ןבעגעגנ ןסיוו וצ טניײרפ רעד טָאה גָאט ןטייווצ ןפַא

 -ָאמ םעניא ךיוא ןוא ,קילנמוא ןַײז ןופ טסנוװעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,םיוויורק סָאמ

 טשינ ןַײז ףַא ןַאמ ריא טימ ןייגטימ ַאב ןטלַאהעג ןיוש טָאה ַאלימַאק ּוװ ,ריטסַאנ

 יד סעמכַאמ יװ ,ןַאמ ןטיוט ריא ןגעוו עידעי רעד סעמכַאמ טינ ,עזַײר רעקידנליוו

 ,טלייצרעד ןעמ .טנַײרפ ןטדיישעצ ריא ןופ ןעמוקַאב טשינ טָאה יז סָאװ סעידעי

 ךיוא ןוא ריטסַאנָאמ םעד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ יז טָאה ,ענַאמלַא סלַא ןיוש זַא -
 ,עידעי א ,םורַא טַײצ ַא ןיא ,ןעמוקעננָא זיא ריא זיב ,עקשַאנָאמ ןַײק ןרעוו טשינ

 -רַאפ טָאה קערטַאל עד רעיסנַאמ סָאװ ,טכַאלש רעד ןיא ןלַאפעג זיא ָאירַאטָאל זַא

 רעד ןיא רעבָאדרָאק םעד זעדנַאנרעפ ָאלַאסנָאנ ןַאטיּפַאק ןסיורג םעד ןנעק טריפ

 ןוא .קעװַא ןיהַא זיא טניירפ רעטַאהעג עטָארַאכ טעּפש רעד סָאװ ,לָאּפַאענ ענידעמ

 ןוא ףורַאב-ןכַאנָאמ םעד ןעמונעגנָא יז טָאה ,טסוװורעד סָאד ךיז טָאה ַאלימַאק ןעוו

 רעירט ןופ טנעה עננערטש יד רעטנוא ןבעל נעט עצרוק עריא טקידנערַאפ טָאה

 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ףָאס סנעמעלַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .עריוכשערָאמ ןוא
 | .בייהנָא ןשירַאנ ַאזַא

 ןעק ךיא רָאנ ,רימ טלעפעג -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה ז- ןַאמָאר רעד --

 טָאה ,טכַארטעגסיױא זיא סָאד בוא ןוא .סעמע ןַײז לָאז סָאד ןדיירנַײא טשינ רימ

 ַאזַא ןלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק ןעמ סעמכַאמ ,טכַארטרַאפ טכעלש רעבַאכעמ רעד םיא

 לַאפ רעד ןעוו .ווּורּפ ןקידנטסָאק רעַײט ַאזַא ןכַאמ ןלעו לָאז סָאװ ,ןַאמ ַא שעּפיט
 רָאנ ,ןייגטימ טנעקעג ךָאנ סע טלָאװ ,ןטבילעג ריא ןוא עמַאד ַא ןשיוצ ןַײז לָאז

 סָאװ .ךעלנעמוא זיא סָאװ סנױזַא סעּפע ךיז ןיא סע טָאה ,בַײװ ןוא ןַאמ ןשיווצ

 .ןצעזוצסיוא סָאװ טשינ ךיא בָאה ,טלייצרעד זיא רע יֹוזַא יו םעד ןנעוו רעבָא ךעַײש

 לטיּפַאק רעטסקיפיירד ןוא סקעז

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עשילרעטסיוא ערעדנַא ןגעװ ךיז טדער םע וו
 .טריסַאּפ עמשטערק ןיא |

 -עמשטערק רעד ףַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעמשטערק רעד טָאה ,עסַײמ כי יש
 :טנַאזעג ,ריט

 ןַײז טעוװ ,ןלעטשּפָא ָאד ךיז ןלעוו ייז ביוא .ןעמוק טסענ לטרעה ?יֹוװ ַא ---

 | | .ךעליירפ

 .טגָאזעג ָאינעדרַאק טָאה -- ?סע ןענַײז ןשטנעמ ַא רַאפ סָאװ ---
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 יַאװַאק ןפא ,דרעמ ףַא --- ,טגָאזעג רעמשטערק רעד ּסָאה -- רענעמ ריפ ---

 ןוא ,סעקסַאמ עצרַאװש טימ עֶלַא ןוא ןדליש טימ ןוא ןזיּפש טימ ,רעגייטש ןשירעל

 דַאנ ןוא םיִנָאּפ סָאד טקעדרַאפ ךיוא ,לוטש-טַײר ַא ףַא ,ןסַײװ ןיא יורפ ַא ייז טימ

 | .רעייגסופ ןעגנוי ייווצ

 .טגערפעג ךעלַאג רעד טָאה -- ?טנָאנ ןיוש ןענַײז ייז ---

 .ָאד ןיוש ןענַײז ייז זַא --- ,טרעפטנעעג רעמשטערק רעד טָאה --- ,טנָאנ ױזַא ---|

 ןוא ןעגנַאהרַאפ םיִנָאּפ סָאד ךיז יז טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה ַאעטָארָאד יו

 ףיורעד ןיוש ןבָאה ייז .רעמַאק סטָאכיק ןָאד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ָאינעדרַאק

 סָאװ עלַא יד ןַײרַא ןענַײז ףיוה-עמשטערק ןיא ןעוו ,טַאהעג טשינ טַײצ ןייק טַאמיק

 ּפָארא ןענַײז רעטַײר ריפ יד יו םעדכָאנ ןוא ,טנכערעגסיוא טָאה רעמשטערק רעד

 ,יורפ יד ןעמענּפָארַא ןעגנַאגענוצ ייז ןענַײז ,טַײל עטקערטשעג עלַא ,ךרעפ יד ןופ

 -נָא סמערָא יד רַאפ יז טָאה ייז ןופ רענייא .?וטשי-טַײר םעניא ןסעזעג זיא סָאװ

 -ןײרַא םַאב ןענַאטשעג ךיא סָאװ ,לוטש ַא ףַא טצעזעגקעווַא יז טָאה ןוא ןעמונעג

 ןבָאה טַײצ עצנַאנ יד .ןטלאהַאבסיוא ךיז טָאה ָאינעדרַאק גוװ ,רעמַאק םעניא גנַאג

 ךיז ןשיווצ ןבָאה ןוא ןעמונענּפָארַא טשינ סעקסַאמ יר ,ייז טשינ ,יז טשינ ,רענייק ייז

 ,טצעזעגקעװַא לוטש ןפַא ךיז טָאה יורפ יד ןעוו רָאנ .טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ַא

 -עגּפָא ןוא עקנַארק א יװ ,ןלַאפ טזָאלעג טנעה יד ןוא ןָאטעג ץפיז ןפיט ַא יז טָאה

 .יורפ עטכַאוװש

 סָאד טָאה ןעזענוצ .לַאטש ןיא דרעפ יד טריפעגנַײרַא ןבָאה ןעגנוי-רעייגסופ יד

 סָאװ ,סע ןענַײז ןשטנעמ רַאפ סָאװ ןסיוו רע טָאה טלָאװעג ןוא ,ךעלַאג רעד ץלַא

 וװ ,טרָא םעד וצ רע זיא ןעגנַאנענוצ .קידנגַײװשליטש ןוא טלעטשרַאפ ױזַא ןעייג

 -עג טָאה רע סָאװ סָאד טגערפעג ייז ןופ םענייא טָאה ןוא ןעוועג ןענַײז ןעגנוי יד

 :טרעפטנעעג ףיורעד םיא טָאה ננוי רעד .ןסיוו טלָאװ

 טַײל יד רעוו םעד ןגעוו ןגָאז טינרָאג ךַײא ןעק ךיא ,רַאה ןַײמ ,טָאנ ַאב --
 רענעי רעקירעד .ןענױשרַאּפ ענעעזעגנָא רָאנ ןַײז ןזומ ייז זַא רָאנ סייוו ךיא .ןענַײז

 . -כַאמ סע גָאז ךיא .ןעזענ טָאה ריא סָאװ ,עמַאד יד טנעה יד ףַא ןעמונעג טָאה סָאװ

 ךַאז ןייק טשינ טוט ןעמ ןוא ץערעכערעד םיא רַאפ ןבָאה ערעדנַא יד סָאװ םעד סעמ

 | |  ,לעפַאב ןַײז ןָא

 .טגערפעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ?זיא רעוו עמַאד יד ןוא --- ו

 -- ,:טרעפטנעעג גנוי רעד טָאה -- ,ןגָאז טשינ ךיוא ךַײא ךיא ןעק סָאד ---

 בָאה רָאנ ןצפיז .ןעזעג טשינ םינָאּפ ןיא יז ךיא בָאה גנעװ ןצנַאג םעד סעטכַאּפ

 יז ?יוװ ,ךיז טכַאד ,ץכערק ןדעי טימ זַא ,ןצכערק ױזַא ןוא לָאמטפָא טרעהעג יז ךיא

 רעמ טשינ ןסייוו רימ סָאװ ןרעדנּוװ וצ טשינ ךיז זיא'ס ןוא .ןזָאלסױרַא עמָאשענ יד

 ןַײמ טימ ךיא יו געט ייווצ טשרע סעמכַאמ ,טנָאזעג ךַײא ןבָאה רימ סָאװ סָאד יוז

 ןטעבעג זדנוא ןבָאה ייז ןוא ןפָארטעגנָא געוו ןיא ייז ןבָאה רימ .ייז ןטיילנַאב רעוװַאכ;

 זדנוא ןלעװ ייז ןוא עיזלאדנא זיב ןייגטימ ייז טימ ןלָאז רימ טדעזשגנַײא ןוא-י
 | = .רָאפהעד .ןלָאצַאב;
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 רעד טָאה --- ?ןפורנָא ןעמָאנ םַאב ייז ןופ ןצימע ריא טָאה טרעהעג טשינ --

 .טגערפעג ךעלַאג

 יז ןטַײר עֶלַא סעמכַאמ --- ,גנוי רעד טרעפטנעעג טָאה --- ,ךיז טכַאד ,ןיינ --
 ןוא ןצפיז סָאד יו רעמ טשינ ייז ןשיווצ טרעה ןעמ .םישודיכ א רָאנ ,ליטש ױזַא

 ,ןעייטשרַאפ רימ יוװ ןוא ,ץרַאה סָאד זדנוא טסַײר סָאװ ,עמַאד רעד ןופ ןצכערק
 א יז ןיא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ננודיילק ריא טיול .ןליוו ריא ןנעק ץעגרע יז ןעמ טריפ

 .ומ טײקשיבַאנָאמ יד סעמכַאמ ןוא .ץלַא יו רערעכיז זיא סָאד סָאװ ,עקשַאנָאמ
 .קירעיורט ױזַא סיוא יז טעז ,ןעגנגװצענפױרַא ןַײז ריא

 | .טנָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- ,ךעלנעמ זיא ץלַא ---

 -ָאד ּוװ טֹרֶא םעד וצ ןעגנַאנענוצ זיא ןוא ייז ןופ רע זיא ןעגנַאנעגקעװַא ןוא

 ןיא ,ןצפיז עמַאד עטקעדרַאפ יד טרעהעג טָאה יז זַא סָאװ ,ןענַאטשעג זיא ַאעטָאר

 :טגָאזעג ריא ןוא ריא וצ ןעגנַאנענוצ ,דיילטימ סיוא .יז

 סָאװ ןקיטייוו יד ןופ זיא סָאד ביוא ?עניימ עטנרַאה ,ייוו ךַײא טוט סָאװ ---

 וצ ךַײא טיירג ךיא ןיב ,לטימ א ייז וצ ןבָאה ןוא גנֹורַאפרעד ןירעד ןבָאה ןעיורפ

 : .ןעניד |

 -ָארָאד שטָאכ ןוא .טרעפטנעעג טשינרָאג ףיורעד טָאה יורפ עטקיטייוועצ יד

 ןיא ןעמוקעגוצ זיב ,ןגיוושעג ץלַא יז טָאה ,ןטָאבעגנָא רעדיוו ריא ךיז טָאה עעט

 (םיא ןנלָאפ עלַא זַא ,טנַאזעג טָאה גנוי רעד סָאװ) עקסַאמ רעד טימ רילַאװַאק רעד
 | | :ןעעטָארָאד וצ טנָאזעג ןוא

 אב זיא'ס םורָאװ ,יורפ רעד ןטָאבוצנָא סעּפע ,עטנרַאה ,טשינ ךייא טימַאב ---

 ןוא ,ריא רַאפ טוט ןעמ סָאװ ךאז ןייק רַאפ ןעקנַאד ֹוצ טשינ עוועט ַאזַא ריא

 ןרעה טשינ טליו ריא בוא ,ןרעפטנע סעּפע ךַײא לָאז יז ריא ןופ טשינ טרַאװ
 | | | ,ריא ןופ ןגיל ַא סעּפע

 ןפורעגנָא ףיורעד ךיז טָאה --- ,טגנָאזעג טשינ ןגיל ןייק לָאמנייק בָאה ךיא ---

 ךיא סָאװ רַאפרעד רָאנ ,טרעקראפ --- ,ןגיוושעג עגער רעד זיב טָאה סָאװ עמַאד יד

 רעכעלקילגמוא רעד ןיא טציא ךימ ךיא ןיפעג ,ןגיל רוּפש ַא ןַא ,סעמע םעד גָאז

 + סעמע רענייר ןַײמ סעמכַאמ ,סעדייא ןַײמ ןַײז טלָאז ,ךיא ליוװ ,ןײלַא ריא ןוא .ענַאל

 ,רענגיל ןוא גנוי ןשלַאפ ַא רַאפ ךַײא טכַאמ

 זיא ןענַאטשעג סעמכַאמ ,ךעלטַײד ןוא רָאלק טרעהעג ָאינעדרַאק טָאה דייר יד
 -ַאק סטָאכיק ןָאד ןופ ריט יד זיולב זַא ,טגָאזעג סָאד טָאה סָאװ רעד ןופ טנָאנ ױזַא רע

 -עג ַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע יוװ ןוא .ןענַאטשעג ייז ןשיווצ זיא רעמ
 :ןָאטענ יירש

 -רעד ןרעיוא ענַײמ ֹוצ טָאה לָאק סעמעוװ ?ךיא רעה סָאװ !טָאג ךימ ץיש ---
 : | | ?טכיירג

 ,ןוא טיירדעגמוא ּפָאק םעד ,עטשַארעביא ןַא ,עמַאד יד טָאה ,ןעיירשעג יד ףָא
 מָאה ןוא ןביוהעגפיוא ךיז יז טָאה ,טַײרש סָאד רעװ יז טָאה ןעזענ טשינ סעמכַאמ
 ריא טָאה ןוא רילַאװַאק רעד סָאד טָאה ןעזרעד רָאנ ,רעמַאק ןיא ןיײננַײרַא טכָאװעג
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 -עדורעצ רעד ןופ ,ןָאט ןַאּפש א רעטַײװ טזָאלעג טשינ ןוא געוו םעד טלעטשרַאפ

 ףיא טָאה סָאװ ,עטפַאט יד ןלַאפענּפָארַא ַײברעד ריא ַאב זיא ,גנולמוטעצ ןוא גנור

 ןוא ןכַײלגרַאפ ןָא טייהנייש ַא טקעלּפטנַא טָאה ןוא טלעטשרַאּפ םינָאּפ סָאד

 יז סעמכַאמ ,טשַארעגרעביא ןוא ךיילב יז זיא ןעוועג שטָאכ ,םינָאּפ ךעלרעדנווו ַא

 יֹוזַא ןוא ,ןכיירג טנעקעג טָאה קילב ריא רָאנ ּוװ ,טכוזעגמורַא ןגיוא יד טימ טָאה

 "רעד סענָאמכַאר סיורג טָאה סָאד ןוא ,ןרױלרַאפ ןענײז םעד טלָאװ יז יו קיריג

 רילאװַאק רעד .ריא ףַא טקוקענ טָאה סע רע ןדעי ַאב יו ,ןעעטָארָאד ַאב טקעוו

 םיא אב ןענַײז טנעה יד סעמכַאמ ןוא ןעלסקַא יד ַאב ןטלַאהענוצ טסעפ יז טָאה

 ןגייבנא ךיז טנעקענ טשינ רע טָאה ,יז ןטלַאהוצ טימ ןעוועג ןעמונרַאפ קרַאטש

 טעשטילגנענּפָארַא םיִנָאּפ םענופ ריא ַאב ךיז טָאה סָאװ ,עטפַאט יד ןבייהוצפיוא

 ןטלאהעג ךיוא יז טָאה סָאװ ,עעטָארָאד זַא ןוא ,ןלַאפעגּפָארַא דרע רעד הַא זיא ןוא

 טלַאה סָאװ רעד זַא ,ןעזרעד יז טָאה ,ןביוהענפיוא ןניוא יד טָאה ,ןעמונעגמורַא

 טָאה ,טנעקרעד םיא טָאה יז רָאנ יװ ןוא .ָאדנַאנרעפ ןָאד ןַאמ ריא זיא ,וצ ךיוא יז |

 ןוא רעגנַאל ַא ןסירעגסױרַא דייוועגניא ריא ןופ שינעפיט רעד ןופ ריא ַאב ךיז

 "ענג ריא ןבעל ןעוו ןוא .טכַאמנָא ןיא ןקור ןפַא ןלַאפעג זיא ןוא !יוא רעקירעיורמ

 טלָאװ ,טּפַאכעגרעטנוא סמערָא ענַײז ןיא יז טָאה סָאװ ,רערעש רעד טשינ ךיז טניפ

 .ןלַאפענמוא דרע רעד ּףַא יז

 ץירּפש ַא ןוא םיִנָאּפ סָאד ריא ַאב ןקעדּפָא ךעלַאנ רעד דלַאב זיא ןפָאלענוצ

 יז ָאדנַאנרעּפ ןָאד טָאה ,טקעדענּפָא יז טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,ריא ףַא רעסַאװ ןָאט

 יו ןרָאװעג ךיילב רע ןיא ,ןָאטעג קוק ַא ריא הַא טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,טנעקרעד

 ןופ םיא ַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןעדניצסול טזָאלעגּפָא טשינ רע טָאה ךָאד .רעטיוט ַא

 ,יִז ךיוא רע ןוא ןָאינעדרַאק טנעקרעד ץפיז םעניא טָאה יז ןעוו ,ןסירעג טנעה יד

 יז ןעוו טזָאלענסױרַא טָאה עעטָארָאד סָאװ ,יוא םעד טרעהעג ךיוא טָאה ָאינעדרַאק

 רע זיא ,עדניצסול ןַײז זיא סָאד טניימענ טָאה רע סעמכַאמ ןוא ,טשעלַאכעג טָאה

 "רעפ ןָאד ןעזרעד רע טָאה עטשרע סָאד ןוא רעמַאק םענופ רענעקַארשרעד ַא סױרַא

 "רעד דלַאב טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד ךיוא .ןעדניצסול וצ טסעפ טלַאה רע יוװ ןָאדנַאנ

 ןייטש ןענַײז ,עעטָארָאד ןוא ָאינעדרַאק ,עדניצסול ,ַײרד עלַא ןוא .ןָאינעדרַאק טנעק

 ייז טימ סָאװ טסגוועג טשינ טַאמיק ןבָאה ןוא עטניוטשרעד ןוא עמוטש ןבילבעג

 .ןעשעג זיא

 ףָאד הַא עעטָארָאד :ןטייווצ ןּפַא סנייא טקוקעג ןוא ןגיוושעג ייז ןבָאה עלַא
 -ניצסול ןוא ןעדניצסול ּפַא ָאינעדרַאק ,ןָאינעדרַאק ףֵא ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ןָאדנַאנרעּפ
 ןיא ,ןכָארבעג ןגַײװשליטש סָאד טָאה סָאװ ,עטשרע יד רָאנ .ןָאינעדרַאק ףַא עד

 :רעטרעװ יד טימ ןָאדנַאנרעפ ןָאד וצ ןדייר ןעמונעג טָאה סָאװ ,עדניצסול ןעוועג

 רעד ןַײז ןענעק טלָאז ריא יידעק ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד רַאה ,ּפָא ךימ טזָאל --

 וצ ךימ טזָאל .ןָאט טשינ סע ריא טליוו שרעדנַא סעּפע בילוצ ביוא ,טנעז ריא סָאװ

 ןופ סָאװ ,םעד וצ ןענענעג ךימ טזָאל ,ץנַאלפ-רעטעלק ריא ןיב ךיא סָאװ ,רעיומ רעד
 ,ןעגנּוָארד ערעַײא ,ןטייקכעלגנירדוצ ערעַײא ןסַײרּפָא טנעקעג טשינ ךימ ןבָאה םיא
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 טימ טָאה למיה רעד יו טעז .סענַאטַאמ ערעַײא טינ ךיוא ןוא ןנָאזוצ ערעַײא

 .ןַאמ ןסעמע ןַײמ וצ טריפעגוצ ךימ ,ןגעוו ענעגרָאברַאפ זדנוא ןופ ,עשילרעטסיוא
 זַא ,ןעגנורַאפרעד עקידנטסָאק רעַײט רעטנזיוט קנַאד א ,טוג ץנַאג טסייוו ריא ןוא
 ערָאלק יד םורעד לָאז .ןרָאקיז ןַײמ ןופ ןקעמּפָא טנעקעג םיא טלָאװ טיוט רעד רָאנ
 יד (קיעפ טשינ ריא טנַײז סעּפע וצ ביוא) ךיַײא ןיא ןעלדנַאװרַאפ גנורעטכינסיוא
 ,ןבעל ןַײמ ייז טימ טקידנערַאפ ןוא ,םורדרַאפ ןיא טייקנרעג יד ,ןרָאצ ןיא עביל
 -ַאב סָאד טימרעד ןוא ןַאמ ןביל ןַײמ ןופ סיפ יד וצ ןגיײלקעװַא סע לע ךיא סָאװ
 ןַײמ ןַײז טקידירפַאב טוט ןַײמ טימ טעװ רעשפע :טכיורברַאפ טוג רַאפ ןטכַארט
 | .גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב םיא וצ טַײהַײרט

 טכַאמנֶא ריא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טַאהעגנ עעטָארָאד ןיוש זיא טַײצ רעד ןיא
 יז טָאה ןופרעד ןוא טגָאזעג טסעוװעג טָאה עדניצסול סָאװ טרעהענסיױא טָאה ןוא
 ץִלַא ךָאנ יז טזָאל ָאדנַאנרעפ ןָאד ןעזעג טָאה יז זַא ןוא .סע זיא יז זַא ,ןענַאטשרַאפ
 עלַא טימ טגנערטשעגנָא ךיז יז טָאה ,דייר עריא ףַא טשינ טרעּפטנע ןוא ּפִא טשינ
 ןעינק יד ףַא םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוא סעכיוק עריא
 / ןגָאז ןעמונעג םיא ,ןרערט עקידקיטייוו ןוא ענייש טימ ןוא

 ענַײד ןיא טסטלַאה וד סָאװ ,רענַײמ רַאה ,ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד ביוא ---

 ,טלקנוטרַאפ יז ןוא ןגיוא ענַײד ןופ ןוז יד ןעמונעגקעװַא טשינ ריד ןבָאה ,סמערָא

 ,עטבױרַאב קילג ןופ יד רעטציא טינק סיפ ענַײד וצ זַא ןעזענ עמַאטסימ ןיוש וטסָאה

 - -רעױּפ עטעשַאּפ יד ןיב ךיא .עעטָארָאד עכעלקילנמוא ,סָאד טסרענַאב וד גנַאל ױזַא
 ןבייהרעד טלָאװעג ,ןלעפעג ןַײד בילוצ רעדָא טייקסטוג ןַײד טימ טסָאה וד סָאװ ,עט

 יד ןיא עטמױצעגּפָא ןַא טָאה סָאװ יד ןיב ךיא .ענייד ןפור ןענעק ךימ לָאז ךיא

 ףור ןפַא בָאה ךיא זיב ,ןבעל ןדירפוצ ַא טבעלעג ,טייקבעלטנרָא ןַײמ ןופ ןצינערג

 ןריט יד טנפעעג ,ןליפעג סעביל עקיטכיר קיטנעק ןוא ןטייקכעלגנירדוצ ענַײד ןופ

 -ַאמ ַא ,טייהַײרפ ןַײמ ןופ ןעלסילש יד ןבענענרעביא ריד בָאה ןוא סעינצ ןַײמ ןופ

 ,ןופרעד ןעז וצ רָאלק זיא סָאד יװ ,טקנַאדַאב טכעלש ױזַא טסָאה וד סָאװ ,ענָאט

 ַאזַא ןעז ךיד לָאז ךיא ןוא ךימ טסעז וד ּוװ ָאד ןפערט ךימ וטסָאה טזומעג סָאװ

 -נעד ֹוצ ןלַאפנַײא לָאז ריד טשינ ךיא ליוװ ,ןעמעלַא םעד טימ רָאנ .ךיד עז ךיא יו

 ןבָאה רעהַא טרימעג ,דנַאש ןַיימ ןופ טירט יד טימ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןעק

 -עג .טזָאלרַאפ ריד ןופ ןיב ךיא זַא ,?יפעג םעד ןופ ןוא ייוו ןַײמ ןופ טירט יד ךימ

 זַא ,ןפיוא ַאזַא ףֵא סָאד וטסָאה טלָאװעג ןוא ,ענַײד ןַײז לָאז ךיא וטסָאה טלָאוװ

 .רענַײמ סיוא ןרעוו טינ וטסנעק ,ןלעו טשינ ןיוש סע טסלָאז וד עליפַא

 ןַײז ריד לָאז ,ןכַײלג ןייק טָאה סָאװ ,ריד וצ רעגַאב ןַײמ ,רַאה ןַײמ ,ךעלגעמ ,

 וטסָאה ריא בילוצ סָאװ ,רעד ןופ טייקלדייא ןוא טייקנייש רעד רַאפ גנוטלעגרַאפ ַא

 -יימ טזיב וד סעמכַאמ ,סעדניצסול רענייש רעד ןַײז טשינ טסנעק וד .טזָאלרַאפ ךימ

 טסעוו וד ביוא ןוא .סָאינעדרַאק זיא יז סעמכַאמ ,ענַײד ןַײז טשינ ןעק יז ןוא ,רענ

 כו יד רָאנ ןבָאה וצ ביל רעגַאב ןַײד ןעמיוצ וצ ןַײז רעגנירג ריד טעוװ ,ןעזנַײא סע

 טרענַאב טפָאה וד .ךיד טסַאה סָאװ יד ןביל לָאז ךיד זַא ןלעוו טשינ ןוא ךיד טביל
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 ,טרעוו ןַיײמ ןעוועג טנַאקַאב זיא ריד ,טייקטסעפ ןַײמ וצ ןטעבעג טסָאה ,ןעזרַאפ ןַײמ

 טשינ טסנעק וד :רעגַאב ןַײד ןבעגעגרעביא ךימ בָאה ךיא יו טוג ץנַאנ טסייוו וד

 ליפ ױזַא טזיב וד ןוא קיטכיר זיא סָאד ביוא ןוא ,טרַאנעג ןעוועג טזיב וד זַא ,ןגָאז

 .םוצ ,ןכַאמ וצ ךעלקילג ךימ ךיילג וצ טינ וטסטערט סָאװרַאפ ,רילַאװַאק יו טסירק

 ףךיא סָאװ סָאד רַאפ ןבָאה טשינ ךימ טסליוו וד ביוא ןוא {בייהנָא םוצ יו טקנוּפ ףָאכ

 ןַײד יו ,סנטסקינייוו ,ףיוא ךימ םענ ,בַײװ ךעלצעזעג ןוא סעמע ןייד ,ריד ןיב
 ןוא ךעלקילג ןליפ ךימ ךיא לעװ ,טנעה ענַײד ןיא ןַײז לעװ ךיא ןעוו ןוא .ןפַאלקש

 | .קידלזַאמ

 ןַײמ ןבַײלק ךיז ךעלדייר ןלָאז ,ךימ ןזָאלרַאפ ןַײד בילוצ זַא טשינ זָאלרעד

 טשינ סעמכַאמ ,ןרעטלע ענַײמ רעטלע ערעטיב ַאזַא טשינ ףַאשרַאפ .ןדנעש וצ ןעמָאנ

 וד ביוא ןוא .ןרעטלע ענַײד ןופ ןענַאטרעטנוא עַײרטעג יוװ סָאד ייז ןבָאה טנידרַאפ

 ,םענַײמ טימ ןשימ טולב ןַײד וטסעוו רעמָאט ,ןרעוונָא סעכִיי ןַײד טסלָאז עריומ טסָאה

 טָאװ ,םאטש רעקילעדַא ןייא ןייק טלעוו רעד ףָא זיא ָאטשינ זַא ,ןסיוו סָאד וטסנעמ
 -ייוו יד ַאב ןעמונעגנ טרעוו סָאװ ,טולב סָאד זַא ןוא ,ןעגנַאגעג טשינ געוו םעד ףַא זיא

 -עדַא עסעמע יד זַא טָארּפיב .רעדניק יד ןופ סעכִיי םעד פַא ּפָא טשינ ךיז טפור ,רעב

 וד סָאװ טימרעד ,ןבָאה טשינ ייז טסעוו וד ביוא ןוא ,ןטיז עטונ ןיא טײטשַאב טייקיל

 ףיא בַײלב ,טכער טימ ריד ןופ טמוק רימ סָאװ טייקילעדַא יד רימ ןופ טפדַײמרַאפ

 טסליוו וד יצ ,סניימ טרָאװ עטצעל סָאד ,רַאה ןַײמ ,ץרוק .וד יו טיײקילעדַא רעמ טימ

 טָאװ ,רעטרעוו ענעגייא ענַײד ןענַײז סעדייא :בַיװ ןַײד ךיא ןיב ,טשינ טסליוו וד יצ

  םָאװ טימרעד ןילַא ךיד טצאש וד ביוא ,שלַאפ ןַײז טשינ ןרָאט ןוא טשינ ןענעק

 רעד סעדייא ןוא טפירשרעטנוא ןַײד ןַײז טעװו סעדייא .טשינ ךימ טצַאשרעד ווד

 "ענוצ רימ טסָאה וד סָאװ ףיורעד ןפורעג סעדייא ןַא רַאפ וטסָאה םיא סָאװ ,למיה

 ,ןסיוועג םענעגייא גונענ ןבָאה וטסעוו ,קינייוו ריד זיא ץלַא סָאד ביוא ןוא .טנָאז

 םָאװ ןענַאמרעד ריד ןוא ןדיירפ ענַײד ןיא ןעַײרשנַײרַא דייחרעמוטש ריד טעװ סָאוו

 .סעָאנַאה ןוא סנגינעגרַאפ עטסעב ענַײד ןרעטש ןוא טגָאזעג ָאד ריד בָאה ךיא

 אזא טימ עעטָארָאד עטקיטייוװעצ יד טָאה רעטרעוו ענױזַא ךָאנ ןוא יד טָא
 זיא סע רע ןוא רעטײלנַאב ענַײז זַא ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד טנָאזעג ןייוועג ןוא ?יפענ
 ןוא טרעהעגסיוא יז טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד .טליפעגטימ ריא ןבָאה ,ַײברעד ןעוועג
 ועמונעג ןוא ןדייר טקידנעעג טָאה יז זיב טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק ריא טָאה
 ,ץרַאה ןרעּפוק ַא ןבָאה טזומעג ןסעמע ןַא טימ טָאה ןעמ זַא ,ןעּפילכ ןוא ןצפיז ױזַא
 -עג .ןזיװעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,קיטייוװ םעד ןופ ןרעוו טקייוװעצ טשינ לָאז סָאד זַא
 -יא יװ ,ןליפעג עריא ןיא טקיטייוועצ רעקינייוו טשינ עדניצסול ריא ףַא טָאה טקוק
 ףיינוצ ריא ךיז טָאה טסולגעג שטָאכ ןוא ,טייקנייש ןוא עמכָאכ ריא ןופ טשַארעב
 טעמבַאמ ,טנעקעג טשינ יז טָאה ,רעטרעוו-טסיירט עכעלטע ןנָאז ריא ןוא ריא וצ
 יז ןוא סמערָא ענַײז ןיא טרעמַאלקעננַײא טסעפ ָאדנַאנרעּפ ןָאד יז טָאה ןטלַאהעג

 ןוא רעטרעדורעצ א ךיז ןקוקנַײא קרַאטש לַײוװ רעשביה א ךָאנ רָאנ .ןזָאלעג טשינ
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 -ניצסול טזָאלעגּפָא ןוא סמערָא יד טנפעעצ רע טָאה ,ןעעטָארָאד ןיא רענעקָארשעצ
 :רעטרעוו יד טימ ,ןעד

 ַאזא ןעק ןעמ סעמבַאמ ,ןענווועג טסָאה ,עעטָארָאד ענייש ,ןענּוועג טסָאה ---
 | .ןענעקיײלוצּפָא לָאמ ןייא טימ ןסעמע ליפ ױזַא ןבָאה טשינ ץרַאה

 רעד ףַא טשינ ריש יז זיא ,טכַאװשעגּפָא קרַאטש ןעוועג זיא עדניצסול סעמכַאמ
 רעטניה סעמכַאמ רָאנ .טזָאלעגּפָא יז טָאה ַאדנַאנרעפ ןָאד רָאנ יװ ,ןלַאפעגמוא דרע

 םיא לָאז רע יידעק ,ָאינעדרַאק טלעטשעגקעװַא טַאהעג ךיז טָאה ןָאדנַאנרעּפ ןָאד

 סָאװ ,קילנמוא םעד טלעטשעגסיוא ןוא קערש עדעי ןפרָאװרַאפ רע טָאה ,ןעז טשינ

 ןוא ןפָאלעגוצ רע זיא ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד טימ ךיז ןפערט םַאב ןריסַאּפ טנעקעג טָאה

 ,ןעמונעג סמערָא ענַײז ןיא יז טָאה רע סייעב ןוא ,ןעדניצסול טּפַאכעגרעטנוא טָאה
 | :טגָאזעג ריא רע טָאה

 וצ ןעמוק ןיוש טסלָאז וד ןלעפעג ןיא למיה ןקידסענָאמכַאר םעד ביוא ---
 טשינ ,ךיא ןיימ ,ץיגרע ןיא יז וטסעוו ,בַײוװ ןייש ןוא טסעפ ,ַײרטעג ןַײמ ,ור ַא סעּפע
 ךיד ןבָאה ןוא ףיוא רעטציא ךיד ןעמענ סָאװ ,סמערָא יד ןיא יו רעכיז ױזַא ןבָאה
 ןפור ןענעק ךיד טסלָאז וד טלָאװעג טָאה ?ריוג רעד ןעוו ?ָאמטסגעד ןעמונעגפיוא

 א{ 2 | 0 .ענַײמ

 ןעוו ןוא ,ןָאינעדרַאק ףַא ןביוהעגפיוא ןניוא יד עדניצסול טָאה ,רעטרעוװ יד ַאב
 - קילב םעד טימ ךָאנרעד ןוא לָאק םעניא טשרעוצ ,ןענעקרעד ןביוהעגנָא םיא טָאה יז
 -עי ףֵא טקוקעג טשינ ןוא ןעניז ַא ןָא טאמיק יז טָאה ,סע זיא רע זַא ,טרעכיזרַאפ ךיז
 -וטענוצ ַא טימ ןוא זדלַאה םורַא טנעה יד ןפרָאװרַאפ םיא ,טייקידנעטשנָא רעד

 :טגָאזעג םיא ,ָאינעדרַאק ןופ םינָאּפ םוצ םיִנָאּפ ןטעיל |

 ,רענעגנַאפעג רעַײא ןופ רַאה רעסעמע רעד טנַײז ריא ,רענַײמ רַאה ,ריא -- |
 ןָא ךיז טרעמַאלק סָאװ ,ןבעל ןיַימ ןוא ןרעטש רעטַײװ סָאד לָאז לריוג רעד עליפַא

 .ענָאקַאס ןיא ןַײז רעדיוו לָאז ,ןרעַײא

 רַאפ ןוא ןָאדנַאנרעפ ןָאד רַאפ ןעוועג סָאד זיא לקַאטקעּפס רעשילרעטסיוא ןַא

 .גנוריסַאּפ רענעעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעד ףַא טּפַאנעג ןבָאה סָאװ ,עקימורַא עלַא

 ןיא ןריֹוװעגנָא ןרילָאק יד טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד זַא ,ןעעטָארָאד ךיז טָאה טכַאדעג
 סעמכַאמ ,ןאינעדרַאק ןָא ןַײז וצ םעקיונ ךיז גנונעװַאב ַא טכַאמעג טָאה ןוא םינָאּפ
 ןוא ,דרעווש ןַײז ןופ ?טנעה םוצ ּפָארַא ךיז טזָאל טנַאה ןַײז יוװ טקרעמענג טָאה יז
 -פענש רענעעזענמוא טימ יז טָאה ,ןפַאלעגכרוד קנַאדעג ןיא ריא זיא סָאד רָאנ יװ
 רע זַא ,ױזַא ןקירדוצ ןוא ןשוק ןעמונעג ייז ןואיטּפַאכעגמורַא ןעינק יד םיא םייק
 -ענ םיא ןרערט ענעטלַאהענּפָא טשינ טימ ןוא ,ןגעװַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה
 -י :טנָאז

  "ימ רעטכירעגמוא רעד ןיא ץוׂש רעקיצנייא ןַײמ ,ןָאט וצ וטסקנעד סָאװ ---

 ,ןַײז סָאד לָאז יז טסרעגַאב וד סָאװ יד ןוא בַײװ ןַײד טגיל ריד םיפ יד וצ ?טונ
 "וצ רָאנ וטסנעק יצ ןוא וטספרַאד יצ עז ;ןַאמ ריא ןופ סמערָא יד ןיא ךיז טניפעג
 -סיוא ןוא ןביוהרעד רעכַײלנ טשינ זיא יצ ?טכַאמענ טָאה למיה רעד סָאװ ןכַאמטשינ
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 ךיא ןיא עטקראטשענ ַא ןעמוקעגַײב ןעגנורעטש עלַא טָאה סָאװ יד ריד טימ ןכַײלג

 סעביל םעד טימ ןשַאװַאב ןוא ענַײד ןיא ןקוק ןגיוא עריא ןוא טייקטסעפ ןוא סעמע |

 ,ןיא טָאג סָאװ םעד ַאב ?ןַאמ ןקיטכיר ריא ןופ טסורב יד ןוא םיִנָאּפ סָאד רעקיל

 עסיורג יד טשינ לָאז ,עשָאקַאב ןַײמ זיא טזיב וד סָאװ םעד וצ ןוא ךיד ךיא טעב

 ןלָאז ןוא ןליטש םיא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןרָאצ ןַײד ריד ןיא ןקרַאטש גנורעטכינסיוא

 ױזַא ,טַײז ןַײד ןופ טרעטשעגמוא ,ןסינעג ןדירפ ןיא ןוא ור ןיא עטבילרַאפ ייווצ יד

 וטסעוו טימרעד ןוא .ןקיליװַאב ייז סָאד טעװ ןוא ןלעוו סָאד טעװ למיה רעד גנַאל

 יד ןוא ,טסורב רעקילעדַא ןוא רענעטכיולרעד ןַײד ןֹופ טייקיטומסיורג יד ןזַײװסױרַא

 .עוַײט יד רעוויונ ריד ןיא זיא ?כייס רעד זַא ןעז טעוװ טלעוו

 טָאה ןטלאהעג שטָאכ ,ָאינעדרַאק טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה עעטָארָאד סייעב

 טימ ,ןָאדנשנרעפ ןָאד ןופ ןעמונענּפָארַא טשינ ןגיוא יד ,ןעדניצסול ןעמונעגמורַא רע

 ,עָארעל זיא געװַאב ַא םיא ןופ ןקרעמַאב טעװו רע בױא זַא ,סולשַאב םעד

 ךיז ןלעװ סָאװ יד ןפַײרגנָא ךעלנעמ טַײװ יווװ ןוא ןקידייטרַאפ ןעז ךיז רע לָאז

 -ייז ענער רעד ןיא רָאנ .ןבעל סָאד ןטסָאק םיא לָאז סָאד עליפַא ,םיא ןגעקַא ןלעטש

 ,רערעש םעד טימ ךעלַאנ רעד ןוא רעדירב עטוג סָאדנַאנרעּפ ןָאד ןעמוקענוצ ןענ

 -עג טשינ טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רעוװַארב רעד עליּפַא ,טקוקענוצ ץלַא ןבָאה סָאװ

 ןטעבעג םיא ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד םורא טלעטשעגמורַא ךיז ייז ןבָאה עלַא ןוא ,טלעפ

 ,טָאה עעטָארָאד יו ןוא ,זיא סעמע רעד יװ ןוא ,ןרערט סעעטָארָאד ןעזוצ לָאז רע

 לָאז יז ןזָאלרעד טשינ רע לָאז ,טגָאזעג סָאד טָאה יז ןעוו טַאהעג טכער ,ןביולג ייז יו

 טכַאד םיא יו טשינ זַא ,ןעז רע לָאז .ןעגנונעפָאה עטכערעג עריא ןיא ןרעוו טשיוטנַא

 -וצ עֶלַא ךיז ןענַײז ,למיה ןופ עכַאנשַאה רערעדנוזַאב רעד טימ רָאנ ,רעשפע ךיז

 רע לָאז ןוא ,טכירעג טשינ ףיורעד ךיז טָאה רענייק ּוװ ,טרָא םעד ףַא ןעמוקעגפיונ

 -םול ןדייׂש טנעקעג טלָאװ טיוט רעד רָאנ זַא ,טנָאזענ ךעלַאנ רעד טָאה ,ןקרעמ ךיז

 ןופ ףרַאש יד ןדייש ןעוועג טפעוועג ייז לָאז םָע עליפַא ןוא ןָאינעדרַאק ןופ ןעדניצ

 עייגענעב זַא ןוא ,קילג סיורנ ַא רַאפ טיוט רעייז ןטלַאהעג ייז ןטלָאװ ,דרעווש ַא

 ןילַא ךיז עמכָאכ עטסכעה יד זיא ,ןטכירַאפ םוצ טשינ ןענַײז סָאװ ,םיגגוויז יד

 ןזָאל ןדייב ייז רע לָאז ןוא ,טייקיטומסיורג ןזַײװסױרַא ןענניווצ ךיז ןוא ןַײז רעוויוג

 -ַאב ןיוש ייז טָאה ?למיה רעד סָאװ ,סטונ סָאד ןסינענ ןליוו םענענייא רעייז טימ

 זַא ,ןעז רע טעװ ,טייקנייש סעעטָארָאד ףַא ןגיוא יד ןדנעוו רע לָאז ךיוא .טקיליױוו

 ןוא .ןייגרעבירא טשינ עדַאװַא ןוא ןַײז ךַײלנ ריא וצ לָאז סָאװ ענייא ךָאנ ָאטשינ

 וצ עביל עקרַאטש ריא ןוא טייקינעטרעטנוא ריא ןבענוצ טייקנייש ריא וצ רע לָאז

 ןוא רילַאװַאק ַא רַאפ ךיז טלַאה רע ביוא זַא ,ןקרעמ ,רעקירעד ,ךיז רע לָאז ןוא .םיא

 ןַײז רע טוט ,טרָאװ ןַײז טלַאה רע ןעוו ןוא .טרָאװ ןטלַאה רע זומ ,טסירק ַא רַאפ

 יד זַא ,ןעייטשרַאפ ןוא ןסייוו סָאװ ,טַײל ענולק יד ןדירפוצ טלעטש ןוא טָאג וצ וויוכ

 ןייג וצ ,עמירֶא יד ַאב ךיז טניפעג יז ןעוו עליפַא ,זיא טייקנייש רעד ןופ עיכז

 -דַאמ רעטסכעה רעד וצ ןבייהרעד וצ ךיז ,טייקידנעטשנָא רעד טימ טנַאה אב טנַאה

 טימ סיוא יז טכַײלנ ןעמ ןוא יז טבייחרעד ןעמ ןענַאװ ןופ ,רעדינ רעד ןופ ,ענייל
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 זיא סע ןעוו ,סונעג םעד ןופ ןצעזעג עגנערטש יד ַאב ךיז טלַאה ןעמ ביוא ןוא .ךיז
 ךיז טלַאה סָאװ םעד ןקידלושַאב טשינ ןעמ רָאט ,דניז יד טקילײטַאב טשינ ןירעד
 .ייז ַאב

 פיפ ױזַא םיא ןיא טָאה ןעמ ןוא ערעייז ךיוא ןבענענוצ עֶלַא ןבָאה דייר יד וצ ,

 -עג ַא ףָאסלָאקּפָאס ,טסורב עקרַאטש סָאדנַאנרעּפ ןָאד זַא ,טדערעגנַײרַא סנױזַא ןוא

 ןַײז ךעייצאנעמ טזָאלענ ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג ךייוו זיא ,טולב ןקידלעדַא טימ עטרענ

 סָאד ?יוװ רע ןעוו עליפַא ןענעקייל טנעקענ טשינ טלָאװ רע סָאװ ,סעמע םעד ןופ

 םעד ןבענעגרעביא ךיז ןוא ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רע זא ,ןכייצ סלַא ןוא .ןָאט

 ןעמונעגמורַא טָאה ןוא ןגױבעגּפָארַא ךיז רע טָאה ,םיא אב טעב ןעמ סָאװ ,ןעזנַײא

 :רעטרעוװו יד טימ ,ןעעטָארָאד

 ןעינק לָאז סע טכער טשינ זיא סע םורָאװ ,עטנרַאה ןיימ ,ףיוא ךַײא טבייה ---

 ךיא בָאה טציא זיב ביוא ןוא .ןצרַאה ןַײמ ןיא יז טלַאה ךיא סָאװ יד סיפ ענַײמ וצ

 ,?מיח ןופ ?עפַאב ןפַא ןעווענ רעשפע סע זיא ,גָאז ךיא סָאװ סָאד ןזיועגסױרַא טשינ

 יו ןצַאש וצ ךַײא יוװ ןסיוו לָאז ךיא ןוא ךימ טביל ריא ַײרטעג יו ןעז לָאז ךיא יידעק
 ןוא ןיײנַאב ןטכעלש ןַײמ ןעלדַאט וצ טשינ רָאנ ךַײא טעב ךיא .טרעוו יד טָאה ריא

 -ַאב ךימ טָאה סָאװ ,טפַארק יד ןוא טייהנגעלעג יד סעמכַאמ ,ןעזרַאפ סיורג ןַײמ

 ןַײז ןלעו וצ טשינ ןסיוטשעג ךיוא ךימ טָאה ,ענַײמ סלַא ןעמענוצפיוא ךַײא ןניווו

 יד טעז ןוא םוא ךַײא טקוק ,סעמע זיא סָאד זַא ,ןעו טְלָאז ריא יידעק ןוא .רערעַײא

 .עלא רַאפ עליבעמ ייז ןיא ןעז ריא טעװ ,עדניצסול רענעדירפוצ ןיוש רעד ַאב ןגיוא

 --ַאב טָאה יז סָאװ .טכיירגרעד טָאה ןוא ןענופעג טָאה יז סעמכַאמ ןוא .דניז ענַײמ

 ןוא ערעכיז א ,יז לָאז ,טמוק רימ סָאװ ןּפָארטעגנָא ךַײא ןיא בָא ךיא ןוא ,טרעג
 ןטעב לע ךיא ןוא ,אינעדרַאק ריא טימ ןרָאי עכעלקילג עגנַאל ןבעל ,ענעדירפוצ

 | .עעטָארָאד ןַײמ טימ ןבעל ןזָאל ךימ לָאז רע למיה םעד

 -צ טָאה ןוא ןעמונעגמורא רעדיוו יז רע טָאה ,םנָאזעג סָאד טָאה רע יו ןוא|

 .ףךעיוק ַא טזומעג ךיז טָאה רע זַא ,טײקטרַאצ ַאזַא טימ ןריא וצ םינָאּפ ןַײז טעילוטעג

 ןוא עביל ַײז ןופ םינָאמיס ענעטירטשַאכמוא יד ןַײז טשינ לָאז ןרערט יד ןָאטנָא

 | | | - .,עטָארַאכ

 טַאמיק ןופ ןוא ָאינעדרַאק ןוא עדניצסול ןופ ןרערט יד ןָאטעג ןבָאה ױזַא טינ

 ,ליפ ױזַא ןסיג ךיז ייז ןבָאה ןעמונעג סעמכַאמ ,ןעוועג ַײברעד ןענַײז סָאװ עלַא

 ךיז טָאה טכַאדעג זַא ,סמענעי ןופ ערעדנַא ןוא טייקנדירפוצ רענענייא .ןופ לייט

 .ָאשטנַאס עליפַא ,ןפָארטעג ןעמעלַא טָאה קילנמוא סיורג ַא סעּפע רָאנ שרעדנַא טינ

 .זיולב רע טָאה טנייוװעג זַא ,ךָאנרעד רע טָאה טגָאזעג שטָאכ ,טנייוועג טָאה ַאצנַאּפ

 יד ,טקנעדעג טָאה רע יו ,טינרָאג זיא עעטָארָאד זַא ,רע טָאה ןעזעג סָאװ ,רַאפרעד

 ןטלַאהעגנָא .טרַאװרעד םידָאסכ ?יפ ױזַא ריא ןופ טָאה רע סָאװ ,ַאנָאקימָאקימ ןגיניק

 -רעד ןוא ,גנורעדנּוװַאב סנעמעלַא ,ןייוועג םעד טימ םענייניא ,לַײוװ עשביה ַא טָאה

 ןעינק יד ףַא טלעטשענ ךיז ןוא ןעננַאנענוצ ןעדניצסול טימ אינעדרַאק ןענַײז ךָאנ

 -עג ייז טימ טָאה רע סָאװ ,דעסעכ םעד רַאפ טקנַאדעג םיא ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד רַאפ
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 אדנַאנרעפ ןָאד ןַא ,ךייר עכעלפעה ענױזַא טימ םיא ייז ןבָאה טקנַאדעג ןוא ,ןָאט

 "מורַא ןוא ייז רע טָאה ןביוהעגפיוא ןוא .ןרעפטנע וצ ייז סָאװ טסוװװענ טשינ טָאה

 ױלאב רע טָאה טגערפעג .טייקכעלפעה רעסיורנ ןוא טפַאשביל סיורג טימ ןעמונעג

 ןטַײוז ַאזַא ןיא ,ןיהַא ןעמוקעג זיא יז ױזַא יװ ןגָאז םיא לָאז יז ןעעטָארָאד ףיורעד

 טָאװ ץּלַא טלייצרעד דייר ענולק עצרוק טימ םיא טָאה יז .םייה ריא ןופ טַײװ ,טרָא
 -נַאנרעפ ןָאד ןעוועג ןלעפעג ױזַא זיא סָאד ןוא .ןָאינעדרַאק טלייצרעד רעירפ טָאה יז

 יז לָאז עקַײמ יד טלָאװעג ןבָאה ייז זַא ,ןעמוקעג םיא טימ ןענַײז סָאװ יד ןוא ןָאד

 .קילנמוא ריא ןגעוו טלייצרעד עעטָארָאד טָאה ןייכ אזַא טימ :רעננעל סָאװ ןעיצ

 םָאװ טלייצרעד ָאדנאנרעפ ןָאד טָאה ,ןלייצרעד טקידנערַאפ טָאה יז יװ ןוא = |

 ַאב ריּפַאּפ סָאד ןענופעג טָאה רע יו םעדכָאנ טָאטש ןיא טריסַאּפ טָאה םיא טימ

 ןעק ןוא בַײװ סָאינעדרַאק זיא יז זַא ,ןבירשעג טָאה יז וװ ,םיזוב ןיא ןעדניצסול

 ױע ןוא ,ןכעטש יז רע טָאה טלָאװענ זַא ,רע טָאה טלייצרעד .ענייז ןַײז רעבירעד טשינ

 ןופ סיורַא זיא רע זַא ןוא ,ּפָא טשינ םיא ןטלאה ןרעטלע עריא ןעוו ,ןָאטעג סע טלָאװ

 א ןיא ןַײז וצ םעקיונ ךיז סולשַאב א טימ ןוא עשוב ןוא סורדרַאפ טימ בוטש ריא

 .עדניצסול זַא ,טסווורעד ךיז רע טָאה גָאט ןטייווצ ןפַא זַא ןוא ,טַײצ רערעמעװקַאב

 ןיא זַא ןוא ,ןעגנַאגעג זיא יז ןיהווװו טשינ טסייוו רענייק ןוא םייח רעד ןופ קעװַא זיא

 ריטסַאנָאמ ַא ןיא ךיז טניפעג יז זַא ,טסּוװװרעד ךיז רע טָאה ,םורַא םישָאדַאכ עכעלטע

 ןבעל טשינ ןעק יז ביוא ,ןבעל ןצנַאג םעד ןביילברַאפ וצ טרָאד זיא רעגַאב ריא זַא ןוא|

 ןבילקענסיוא ךיז רע טָאה ,טסוװװרעד סָאד ךיז טָאה רע יװ ןוא .ןָאינעדרַאק טימ

 שינ ןוא .ןעוועג זיא יז ּוװ ןיהַא קעװַא זיא ןוא ןרילַאװַאק יירד יד רעטיײלגַאב רַאפ

 ןיא רע זַא ,ןסיוורעד ףיז יז טעוװו רעמָאט סעמכַאמ ,ןדייר ריא וצ רע טָאה טלָאװעג
 .רע טָאה טרַאװענּפָא ,ריטסַאנָאמ םעניא ךַאו עננערטש ַא ןלעטש ןעמ טעוװ ,ייז טימ

 ןוא רעיוט םַאב ןעייווצ טזָאלענרעביא ןוא ןפָא ןעווענ זיא רעיוט רעד ןעוו גָאט ַא

 -עג ןוא ,ןעדניצסול ןכוזפיוא ריטסַאנָאמ םעניא ןַײרַא ןענַײז םענייא ךָאנ טימ רע

 טּפַאכעגוצ יז ןבָאה ייז .עקשַאנָאמ ַא טימ ןדייר רעטסיולק ןיא יז ייז ןבָאה ןפָארט

 סָאד .רעירפ ןופ טיירגעגוצ טָאהעג ץלַא ןבָאה ייז וו ,טרָא ןַא ףֵא טריפענקעוװוַא ןוא

 רעד זיא ןענַאטשעג סעמכַאמ ,דייהרעטרעטשענמוא טריפענכרוד ןעמ טָאה ץלַא

 רָאנ יו זַא ,רע טָאה טלייצרעד .לטעטש םענופ טַײװ טשינ דלעפ םעניא ריטסַאנָאמ

 סָאד ןרױלרַאפ יז טָאה ,טנעה ענַײז ןיא ךיז טניפעגנ יז זַא ,ןעזרעד טָאה עדניצסול

 טדערעג טשינ טרָאוװ ןייק יז טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא יז ןעוו ןוא ,ןַײזטסּוװַאב

 טימ ןוא ןגַײװשליטש טימ טיילגַאב ,ױזַא טָא ןוא .טצפיזעג ןוא טנייוועג רָאנ ןוא

 יװ טציא סע זיא םיא רַאפ סָאװ ,עמשטערק רעד זיב ןעמוקענוצ ייז ןענַײז ,ןרערט

 ןצ ףָאס ַא טמענ סע ןוא ךיז ןקידנע סע ּוװ ,ןעמוקענ ןַײרַא ?מיה ןיא טלָאװ רע

 | .דרע רעד הַא ןקילנמוא עלַא



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד ןוא ןביז

 ןפעצנירפ רעטמירַאט רעד טימ עטכישעג יד רעטַײװ ךיז טיצ סע זו
 .ןענגוױיטַאּפ עקידווענייכ ערערדנַא ןוא ַאנַאקימַאקימ

 ,ןצרַאה ןיא קיטייו ל?סיב רָאּפש ַא טימ טרעהעגסיוא ָאשטנַאס טָאה ץלַא א יי

 ענַײז ךיור ַא יו ןעמיוושעצ סע ןוא ןדניוושרַאפ סע יווװ רע טָאה ןעזענ סעמכַאמ

 ןיא ַאנָאקימַאקימ ןסעצנירּפ רענייש רעד ןופ יװ ןוא טפַאשרעה ףַא ןעגנונעפָאה

 רַאה ןַײז ןוא ,אדנאנרעפ ןָאד ןרָאװעג זיא זיר םעד ןופ ןוא עעטָארָאד ןרָאװעג םיא

 .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ןסיװ ןָא טינ טבייה ןוא טינרָאג יו ךַײלג ןטרָאד טּפָאלש

 -נַײרַא ריא וצ זיא סָאװ קילג סָאד זא ,ןדיירנַײא ךיז עעטָארָאד טָאה טנעקעג טשינ

 -ענ סעדניצסול ןוא ָאינעדרַאק ךיוא ױזַא טָאה טקנעדעג ;םעלָאכ א ןיא ,ןלַאפעג

 מיה םעד טקנַאדעג טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד .געוו םעד טימ ןעגנַאנעג ךיוא זיא קנַאד

 םעד ןופ טּפעלשעגסױרַא םיא טָאה ןוא ןָאטעג םיא טָאה רע סָאװ דעסעכ םעד רַאפ

 .ןעמָאנ ןטוג ןַײז טימ םענייניא ,ןריולרַאפ עמָאשענ יד ריש טָאה רע ווו ,רעטנַאלּפ

 ןופרעד עַאנַאה ןבָאה ןוא ןדירפוצ עמשטערק ןיא עלַא ןענַײז ,ןעמעלַא םעד וצ ןוא

 טקידנערַאפ ךעלקילנ ךיז ןבָאה םיקָאסַא עטלפיײוװצרַאפ ןוא עטרעטנָאלּפרַאפ יד סָאװ

 טרָא ריא ףַא טלעטשענקעװַא ךַאז עדעי ,שטנעמ רענולק ַא יו ,טָאה ךעלַאנ רעד

 טיירפעג ךיז טָאה עֶלַא יו רעמ רָאנ .עכָאלצַאה ןַײז טימ טסירנַאב םענייא ןדעי ןוא

 ריא ןבָאה ָאינעדרַאק ןוא ךעלַאג רעד סעמכַאמ עקרעמשטערק יד טָאהעג עָאנַאה ןוא

 -נָא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ סעָאציױוה עלַא ןוא סנדָאש עלַא רַאפ ןלָאצַאב טנָאזענוצ

 | .טכבַאמעג

 -ירעיורט ַא ,רעטרַאצַאב א ןעננַאנענמוא ןיא ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ָאשטנַאס ןייא

 רע זיא םענַײז םיִנָאּפ ןקידעריױכשערָאמ םעד טימ ןוא .רעכעלקילנמוא ַא ןוא רעק

 םיא טָאה ןוא ,טּפַאכעגפיוא טַאהעג טשרע ךיז טָאה סָאװ ,רַאה ןַײז וצ ןעמוקעגנַײרַא

 :טנָאזע;

 ןפָאלש רעטַײװ ךַײא טנעק ,םינָאּפ רעקידכעבענ רַאה ,טייקידענעג רעַײא ---

 רעד ןרעקמוא ןופ ןוא ןזיר ןענעגרַאה ןופ רעמ ןטכַארט טשינ ןוא טליוװ ריא לּפיוו

 .קיטרַאפ ןוא סקיפ ןיוש זיא ץלַא םורָאװ ,ךַײרניניק ריא ןסעצנירּפ

 -רַאפ םורָאװ --- ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה --- ,ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ---

 ןריפ וצ ןעוו ןכער ךיא סָאװ ,טכַאלש עטסכעלקערש יד זיר םעד טימ ךיא בָאה טריפ

 -םָארַא ּפָאק םעד םיא ךיא בָאה !ץעז ,ךיז ןופ טינש ןייא טימ ןוא ,ןבעל ץנַאנ ןַײמ ןיא

 -ַאו סָאד יו סע טָאה טמָארטשענ זַא ,טולב סָאד םיא ןופ טָאה ןסָאנעג ןוא טקַאהעג

 | | .דרע רעד הַא רעס

 -נַאס טָאה -- ,ןגָאז טגעמעג טייקידענעג רעַײא טלָאװ ,ןַײװ רעטיור יו ---

 טסייוו ריא בוא ,ןסיוו סָאד געמ טייקידענעג רעַײא םורָאװ --- .טרעפטנעעג ָאשט

 סָאװ טולב סָאד זַא ןוא ,לגָאל רעטרעכעלעג ַא זיא ,זיר רעטיוט רעד זַא ,טשינ סָאד

 טי רע, טא א 6 יז
(1:339+ 



 םיא ַאב ןענַײז סָאװ ,ןַײװ רעטיור טרָאװק סקעז ןענַײז ,ןסָאנעג םיא ןופ ךיז טָאה

 -עג ךימ טָאה סָאװ עניוז יד ..,זיא ּפָאק רענעטינשעגּפָא רעד ןוא ,ןעוועג ךיוב ןיא

 .לװַײט רעד סָאד טּפַאכ ןוא ,ןריוב

 -טנעענּפָא םיא טָאכיק ןָאד טָאה -- ?רענענושעמ ,וטסגָאז סנױזַא סָאװ י--

 | ?ּפָאק ןיא ןריהעג ענַײד וטסָאה יצ --- ,טרעפ
 טעוװ --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ,טייקידענעג רעַײא ,ףיוא ךייא טביוה ---

 רַאפ ןפרַאד רימ סָאװ ןוא טלדנַאהעגנַײא טָאה ריא עיצעמ ַא רַאפ סָאװ ןעז ריא

 רעטַאוװירּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רָאנ זיא ןניניק יד זַא ,ןעז טעוװו ריא .,ןלָאצַאב ריא

 ךַײא טעוװ ריא זַא סָאװ ,ןשינעעשעג ךָאנ ןוא ,עעטָארָאד ןעמָאנ םעד טימ עמַאד

 | .ןעניוטש ריא טעוװ ,ייז ןופ ןסיוורעד

 ןָאד טָאה -- ,ןשַארעביא טינ ןעמעלַא םעד ןופ ךַאז םוש ןייק טעוװ ךימ ---

 ,ךָאנ טלָאמעד ריד ךיא בָאה ,טסקנעדעג וד ביוא םורָאװ --- ,טרעּפטנעעגּפָא טָאביק

 , ןיא ,טעשעג ַאֹד סָאװ ץלַא זַא ,טגָאזעג ,לָאמ ןטשרע םעד ןעוועג ָאד ןענַײז רימ ןעוו

 .ןַײז יוזא ךיוא טעוו טציא ביוא ,ןייז טינ שעדיכ ןייק רָאנ טעוו'ס ןוא ,ףעשיק |

 סָאד ןעוו -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,טביולגעג ץלַא טלָאװ ךיא ---
 .ןעוועג ןיא ץנעי רָאנ ,ןימ םעד ןופ ןעוועג ךיוא טלָאװ ערדלָאק רעד ףֵא ךימ ןעקצעה

 ןיא סָאװ ,רעמשטערק רעד יװ ,ןעזעג בָאה ןייֵלַא ךיא ןוא ,ךַאז ערָאװ ןוא עסעמע ןַא
 ןפרָאװעני ךימ טָאה ןוא עדדלָאק רעד ןופ קע ןַא ןטלַאהעגנוצ טָאה ,ןַארַאפ טציא ָאד

 -רעד ןעמ ּוװ טרָאד ןוא .רעטכעלעג ןוא קעזיוכ ןוא ךעיוק ַאזַא טימ ךיוה רעד ןיא

 ןייק טשינ זיא ,רעקידניז רעטעשַאּפ ַא ןיב ךיא שטָאכ ,ךיא סייוו ,ןשטנעמ טנעק

 ,לזַאמ רעטיב ןוא שינעכערב-רענייב רָאנ ,ףעשיק

 --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ןעז רימ ןלעװ ,ףליה סטָאנ טימ ,דלַאב --- |
 ןעז ןייֵלַא ךיא לעװ ,ןסיורדניא ןײגסױרַא ךימָאל ןוא ןָאטנָא ןַײמ רעהַא רימ ביג

 | ,טסנָאז וד סָאװ ,ןעגנולדנַאװרַאפ יד טימ טריסַאּפ ָאד טָאה סָאװ

 טָאה רע סָאװ טַײצ רעד ןיא ןוא ןָאטנָא סָאד טגנַאלרעד םיא טָאה ָאשטנַאס

 ןָאד ןגעוו ערעדנַא יד ןוא ןָאדנַאנרעפ ןָאד טלייצרעד ךעלַאג רעד טָאה ,ןָאטעגנָא ךיז

 ףַא .טצונאב ןבָאה ייז סָאװ ,?טימ ןקיצנוק םעד ןגעוו ןוא ןסעַאנושעמ סטָאכיק

 זַא ,טדערעגנַײא ךיז טָאה רע ּוװ ,"זדלעפ ןעמירָא  םעד ןופ םיא ןעמוקַאנוצסױרַא

 .ןגעוו ךיוא ייז רע טָאה טלייצרעד .עמַאד ןַײז ןופ לעפַאב ןפַא טרָאד ךיז טניפעג רע

 טפַאנעג ןבָאה ייז ןוא ,טלייצרעד טסעװעג טָאה ָאשטנַאס סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עלַא יד

 ןימ רעטסנטלעז רעד זיא סָאד זַא ,ךיז ייז ןבָאה טכַארטעג סעמכַאמ ,טכַאלעג ןוא

 ,טגָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה ךיוא .ךעיומ ןטיירדעצ ַא ןלַאפנַײא ןעק סָאו ,סעאנושעמ

 .ריא טביולרעד ,עעטָארָאד עטנרַאה רעד ןפָארטעג טָאה סָאװ קילג סָאד סעמכַאמ זַא
 -נַא ןַא ןעניפעגסיוא ןוא ןטכַארטסיױא ןעמ זומ ,לָאר ריא טימ ןייגנָא רעטַײװ טשינ

 .ןריפוצמַײהַא םיא יו ?טימ רעד

 .עדניצסול ןוא ךַאז ענעביוהעגנָא יד ןקידנערַאפ ָאינעדרַאק ךיז טָאה ןטָאבעגנָא

 .טליּפשעג טָאה עעטָארָאד סָאװ ,לָאר יד ןעמענ ךיז ףָא לָאז

--- 886 --- 



 ליוו ךיא ,ןַײז ףרַאד ױזַא טשינ -- ,טגָאזעג ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה -- ,ןיינ --- |

 טַײװ טשינ יװ ױזַא ןוא ,שינעטכַארטסיױא ריא טימ ןייגנָא רעטַײװ לָאז עעטָארָאד

 יז ןעוו ,ןעיירפ ךימ טעװ ,טניֹוװ רעטיר רעווַארב רעד ּוװ ,טרָא סָאד ןענַאד ןופ זיא

 .ןריפכרוד סָאד טעוו

 .ןענַאד ןופ עזַײר געט ייווצ יו רעמ טשינ זיא סע ---

 - ַאזַא בילוצ ןכַאמוצכרוד געוו םעד ןעוועג ביל רימ טלָאװ ,רעמ ןעוו עליפַא ---

 .ךַאז רעטונג

 -כַאמ ענַײז טימ רעטנּפָאװַאב ַא טָאכיק ןָאד ןעמוקעגסױרַא זיא עגער רעד ןיא

 דליש ןדנור םעד טיט ,ּפָאק ןפַא ,םענעניובעצ ַא ,םלעה סעסונירבמַאמ טימ ,םיריש

 | .זיּפש רעדָא לגנערד ןַײז ףַא טרַאּפשעגנָא ,םערָא ןפַא

 עקידענושעמ סטָאכיק ןָאד ערעדנַא יד ןוא ןָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה טשארעביא

 ןעַײזיײלק ענַײז ,גנעל יד לַײמ רעבלַאה ַא ןופ םינָאּפ רעלעג רענעקורט ןַײז ,טלַאטשעג
 טרַאװעג ןוא ייז ןבָאה ןניוושעג ןוא ,לעטש רעקנַאלש ןַײז ןוא רָאּפ רעד וצ טשינ

 -עג ןגיוא יד ,טײקנסַאלעג ןוא סעווישכ סיורג טימ טָאה רע ןוא ,ןגָאז טעװו רע סָאװ

 | :ןפורעגנָא ךיז ןוא עעטָארָאד רענייש רעד וצ טדנעוו

 טָאה טייקידריווכיוה רעַײא זַא ,עמַאד ענייש ,עידעי יד ןעמוקַאב בָאה ךיא --

 ,עמַאד ןַארג ןוא ןגיניק ַא ןופ סעמכַאמ ,ןענורעצ זיא ןזעוו רעַײא ןוא טכינרַאפ ךיז

 סָאד ביוא .ןלַײרפ עטַאװירּפ ַא ןרָאװעג ריא טנַײז ,ןעוועג טציא זיב טנַײז ריא סָאװ

 ךיא עויומ סיוא ,רעלטסניקצרַאװש גיניק םעד רעטָאפ רעַײא ןופ לעּפַאב ןפַא זיא

 רע זַא ,ךַײא ךיא גָאז ,הליה עקירעהעג ןוא עקיטיינ יד ןבעג ןענעק טשינ ךַײא לָאז
 זַא ןוא טייטש רעדיס ןיא סָאװ סָא ןַא טשינ טסייוו ןוא ןסיוו ןביוהעגנָא טשינ טָאה

 ייז לָאז רע ןעוו סעמכַאמ ,סעסַײמ-רעטיר יד ןיא טָאהעג עידעי עּפַאנק ַא טָאה רע

 ךיא יװ ,טכַארטעגנַײא ןֹוא ךעלעמַאּפ ױזַא ןייגכרוד ןוא ןענעייל ןעוועג טסעוועג

 / יװ ,ןעזעג טסעוװעג טָארט ןדעי ףַא רע טלָאװ ,ןעגנַאגעגברוד ןוא טנעיילעג ייז בָאה

 ,טריפעגסיוא ןכַאז ערערעווש ןבָאה ,ךיא יוװ עטמירַאב ענױזַא טינ ,רעטיר ערעדנַא
 -עּפצוכ יו ,?זיר א סעּפע ןענעגרַאהקעװַא ןכַאז עסיורג יד ןופ טינרָאג זיא'ס זַא ןוא

 -עג םיא טימ ךימ ךיא בָאה רעירפ ַאש רָאּפ א טימ טשרע ןוא ,ןַײז טינ לָאז רע קיד
 זַא ,ןנָאז רימ לָאז ןעמ טשינ ליוװ ךיא סעמכַאמ ,ןניײװש ךימאל רעסעב ...ןוא ןפָארט

 ,ןקעדפיוא סָאד ךיוא טעװ ,ףיוא ץֵלַא טקעד סָאװ ,טייצ יד רָאנ ,רענגיל ַא ןיב ךיא

 | | .ןטכיר טינרָאג ףיורעד ךיז ןלעוו רימ ןעוו
 טָאה --- ,זיר ןייק טימ טשינ ןוא ןעלנָאל ייווצ טימ ךַײא ריא טָאה ןפָארטעג ---

 ןגַײװש ןסייהעג םיא טָאה ַאדנַאנרעּפ ןָאד ןוא ןפורעגנָא ףיורעד ךיז רעמשטערק רעד

 טָאה טָאכיק ןָאד ןוא .דייר יד ןיא ןטָאכיק ןָאד ןנַאלשרעביא טינ לַאפ ןייק רַאפ ןוא

 :י | | :טדערעג רעטַײװ

 ,עמַאד עטבױרַאב עשורעי רעַײא ןופ ןוא עקידריווכיוה ,ךַײא ךיא נָאז םורעד ---

 ןױשרַאּפ רעַײא ףַא טָאה רעטָאפ רעַײא סָאװ ,עביס יד ןעוועג זיא סָאד בוא זַא

 ענַאקַאס אזא זיא ָאטשינ סעמכַאמ ,ןביולג טשינ ריא טלאז ,גנולדנאווראפ יד טכאמענ



 טימרעד ןוא געוו ַא ןענעפע טשינ ריא ךרוד ךיז לָאז דרעווש ןַײמ סָאװ ,טלעוו רעד ףַא
 טורַא געט עצרוק ןיא ןוא עניוס רעַײא ןופ ּפָאק םעד םיפ ערעַײא וצ קעװַא ךיא גייל
 ,ןגײלּפױרַא ןיורק יד ּפָאק רעַײא ףַא ךיא לעוו

 ןסעצנירּפ יד טרַאװעג טָאה ןוא טדערעג טשינ טרָאװ א רעמ טָאה טָאכיק ןָאד
 ןיא ָאדנַאנרעּפ ןָאד זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה יז סעמכַאמ ןוא .ןרעפטנע םיא לָאז
 ןָאד ןעגנערבמייהַא טעװ ןעמ זיב ,?דניווש ריא טימ ןייגנָא רעטַײװ לָאז יז םיקסַאמ

 :טרעפטנעעג טסנרע ןוא ןייכ סיורג טימ יז טָאה ,ןטָאכיק

 טימ רעטיר רעקיטכעמ ,טגָאזעג ןבָאה ןעוועג טשינ ךַײא לָאז סָאד רעוו --
 ףייא טָאה ,ןזעוו ןַײמ ןטיבעג ןוא טרעדנעעג בָאה ךיא ןַא ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד
 ,םעמע ,ןטכענ סָאװ ענעגייא יד טנַײה ןיב ךיא סעמכַאמ ,סעמע םעד טגָאזעג טשינ
 ,גנורוסַאּפ עכעלקילג עסיוועג ַא טכַארבעגנַײרַא רימ ןיא טָאה גנורעדנע ןַא סעּפע
 ,ןשטניוו טנעקעג רימ בָאה ךיא סָאװ ,קילג עטסערג סָאד טכַארבעג רימ טָאה סָאװ

 "םיוא טשינ בָאה ןוא ןעוועג סָאװ יד ןַײז טרעהעגפיוא טשינ ךיא בָאה טימרעד רָאנ

 טשינ ןוא ןקיטכעמ רעַײא ןופ טומ םעד טימ ןצונַאב וצ ךיז קנַאדעג םעד ןבעגעג

 םוא טרעק ןוא טוג ױזַא טַײז ,רֵאה ןַײמ ,ריא ןוא .טציא זיב יװ ,םערָא .ןטניזַאב
 ןגעו יו םיא ןגעוװ טכַארט ןוא דעװָאק ןַײז ,ןריובעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאּפ ןַײמ

 -עג רע טָאה ןסיוו ןַײז טימ סעמכַאמ ,ןשטנעמ ןטסקידװעעזטַײװ ןוא ןטסגולק םעד

 ךיא ןֹוא ,קילנמוא ןַײמ ןקיטַײזַאב וצ יו געוו ןטסגנירג ןוא ןטסקיטכיר םעד ןענופ

 ,קילג סָאד טכיירגרעד טשינ לָאמנייק ךיא טלָאװ ,רַאה ןַײמ ,ריא טשינ ןעוו זַא ,ביולג

 טע יו ,םעמע רענייר רעד זיא ,ָאד גָאז ךיא סָאװ סָאד ןוא .טציא בָאה ךיא סָאוװ

 רימ רָאנ טבַײלב טציא .םורַא ָאד ןעייטש סָאװ יד עלַא ןגָאז סעדייא ףיורעד ןלעוו

 קינייװ ןיֹוש ןעמ ןעק טנַײה סעמכַאמ ,ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז ןגרָאמ ןיוש ןלָאז
 ןוא טָאג ףֵא ךימ ךיא זָאלרַאפ ,עכָאלצַאה רעקידרעטַײװ רעד ךעיוקימ ןוא ןכַאמכרוד

 ,טסורב רעַײא ןופ טומ םעד ףֵא

 -סיוא סָאד טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו ןוא ,עעטָארָאד עגולק יד טגָאזעג טָאה ױזַא

 -ענ םיא ןרָאצ סיורג טימ ןוא ןָאשטנַאס וצ טיירדעגמוא ךיז רע טָאה ,טרעהעג

 | :טנָאז

 ןיא לווונעמ רעטסערג רעד טזיב וד זַא ,ריד ךיא גָאז עלעשטנַאפ ,טציא ןוא --

 ,טנָאזעג טשינ רימ וטסָאה יצ ,וענַאג ,רעּפעלש וד ,רָאנ רימ גָאז .עינַאּפש ץנַאנ

 זַא ןוא ,עעטָארָאד ןעמָאנ םעד טימ ןליירפ ַא ןרָאװעג זיא ןסעצנירּפ רעד ןופ זַא

 יד ראג זיא ,טקַאהענּפָארַא זיר םעד ַאב םיא בָאה ךיא זַא ,ןכער ךיא סָאוװ ,ּפָאק רעד

 יו טשימעצ ױזַא ךימ ןבָאה סָאװ ,סנניל עמיודעכוא ,ןריובעג ךיד טָאה סָאװ ,עניוז

 רע טָאה ַײברעד ןוא) ...רעווש ךיא ?ןעוועג טשינ גָאטסבעל ןַײמ ףֵא ךָאנ ןיב ךיא

 ןכַאמ וצ טיירג ןיב ךיא זַא ,(ןייצ יד טימ טמעלקרַאפ טָאה ןוא ?מיה םוצ טקוקעג

 ,רעגערטנפָאװ עשירענניל עלַא ןופ ןריהעג יד ןצלַאזַאב ?ָאז רע זַא ,לעט אזַא ריד ןופ

 "!טלעוו ּפָאס זיב רעטַײװ ףֵא טנַײה ןופ ןבָאה ןלעוו רעטיר-רעדנַאװ סָאוװ

 "עג ַאשטנַאס טָאה -- ,רענַײמ רַאה ,ןקיורַאב ךיז טייקידענעג רעיײא לָאז ---
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 -ךנַאװרַאפ רעד ךעיוקימ סעָאט א ןבָאה ןעוועג לָאז ךיא ןַײז ןעק סע -- ,טרעפטנע
 םענופ ּפָאק םעד ךעייש סָאװ רָאנ ,ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ עטנרַאה רעד ןופ גנול

 ןיא סָאװ ,טולב םעד ןוא ןעלנָאל יד ןרעכעלעצ םעד  ,סלַאפנלַא ,רעדָא ,זיר
 ןקידעבעל ַא ןבָאה רימ יוװ ,סעָאט ןייק טשינ ךיא בָאח ,ןַײװ רעטיור ןעוועג רָאג

 םעד סנּפָאקוצ עטרעכעלעצ טרָאד ןעננעה ןעלנָאל יד סעמכַאמ !טלעוו רעד ףַא טָאג

 םעניא ךַײט א טרָאד טייטש ןַײװ ןטיור םענופ ןוא ,טייקידענעג רעַײא ןופ רענעלעג

 ןעלגערּפ ןסייעב ןעז ןיוש ריא טעו ,טשינ רימ ריא טביולג רעמָאט ןוא .רעמַאק

 ,ןדָאש ןרַאפ ןלָאצַאב ןסייה ךַײא טעוװ רעמשטערק רעד ןעוו ,ןיימ ךיא ,רעייא יד
 סָאװ יד ןזיא ןגיניק עטנרַאה יד סָאװ ,ןקירעביא םעד ןנעװ .טַאהעג טָאה רע סָאוז

 יו טקנוּפ ןָא רימ טייג סָאד םורָאװ ,עמָאשענ רעד ןיא ףיט ךימ סע טיירפ ,ןעוועג
 | .ןוז ןשינייכש ןדעי

 -- ,טגָאזעג טאביק ןָאד טָאה -- ,ָאשטנַאס ,ריד ךיא גָאז טציא ןוא --

 | .גונעג ןוא ,לכיומ רימ ַײז ןוא ,שעּפיט ַא טסיב וד זַא

 ןופרעד ןעמ לָאז רעמ ןוא -- ,טגָאזעג ָאדנאנרעפ ןָאד טָאה -- ,גונעג ---

 ןיא ןזָאל ךיז לָאז ןעמ זַא ,טנָאז ןסעצנירּפ עטנרַאה יד יו ױזַא ןוא .ןדייר טשינ

 עקיטנַײה ןוא יוזַא ןַײז עשז לָאז ,טעּפש ןיוש זיא טנייה סעמכַאמ ,ןגרָאמ ןַײרַא געוו

 ,גָאט ןקידנעמוק ןזיב סעומש םענַײפ א ַאב ןעננערברַאפ ןענעק רימ ןלעוו טכַאנ

 יד ןעזוצ ןליוו רימ סעמכַאמ ,טָאכיק ןָאד רַאה םעד ןטײלנַאב רימ ןלעוו עֶלַא ןעוו

 ןיא ןזַײװאב טעװ רע סָאװ ,ןטייקשידלעה טציא זיב ענעעזעג טשינ ךָאנ עקיטכעמ

 .ןָאטוצפױא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע סָאװ ,וטפיוא ןסיורג םעד ןופ ךעשעמ

 . טָאכיפ ןָאד טָאה -- ,ןטײלגַאב ןוא ןעניד ךייא ףרַאד סָאװ רעד ןיב ךיא ---

 ןוא רימ טוט .ריא סָאװ דָאנעג םעד רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא -- ,טרעפטנעעג

 ןעימאב ךימ לעװ ךיא ןוא ,רימ ןנעװ טָאה ריא סָאװ ,גנונייס רעטוג רעד רַאפ

 סָאד ביוא ,רעמכָאנ ןוא ןטסָאק ןבעל םעד רימ לָאז סָאד עליפַא ,רָאװ ןַײז לָאז יז

 .ןטסָאק רעמכַאנ ןעק |

 ןָאד ןשיװצ ןעגנַאגעגמוא ןענַײז ןטייקטיירנטסניד ןוא ןטייקכעלפעה ךַאס א

 ןיא ןיא סָאװ ,ךעּדיוא .ןַא ייז טָאה טליטשעגנַײרַא רָאנ ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא טָאכיק

 ,ןעזעג ןעמ טָאה עשַאבלַאה ןַײז ןופ ןוא ,עמשטערק ןיא ןעמוקעגנַײרַא ענער רעד
 רע טָאה ןגָארטעג סעמנַאמ ,דנאל-ןרָאמ ןופ טמוק סָאװ ,רעינַאּפש א זיא רע זַא

 -לָאק ַא ןָא ןוא ?לברַא עכלַאה ,סעלָאּפ עצרוק טימ ,טנַאװעג ןעיולב ןופ ןוּפיז ַא

 םעד ןופ ךיוא לצימ ַא טימ טנוװַײל ןעיולב ןופ ןעוועג ןענַײז סעקטַײמ יד ךיוא ;רענ

 שירָאק ַא ןוא ,סעלעטסָאּפ עטרילָאקלטײיט ןנָארטעג רע טָאה ךיש רַאֿפ ,רילָאק

 ןיא םיא ךָאנ .טציירקענרעביא טסורב יד םיא טָאה ןעמיר א ףַא ?דרעוװש םורק

 סָאד ןעגנָאהרַאפ ,טדיילקעג שירָאמ יורפ ַא ,קידנציז ?זייא ןַא ףַא ,ןעמוקעגנַײרַא

 ,עפלַאמלַא ןַא ןוא לצימ ןטַאקָארב א יז טָאה ןנָארטענ .ּפָאק ןפַא ךוט ַא טימ םינָאּפ

 רעד זיא ןעוועג .סיפ יד זיב ןעלסקַא יד ןופ ,טליהעגנַײא ןצנַאגניא יז טָאה סָאװ

 .,קיצרעפ יו רעמ סעּפע ןופ רעטלע ןיא ,רעקיטלַאטשענ ןַײפ ןוא רעקיטפערק ַא ןַאמ
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 ,ץרוק .דרָאב רעטצוּפעג ַא ןוא סעיצנָאװ עגנַאל טימ ,םינָאּפ ןפַא טניורברַאפ לסיכַא

 ןעמ טלָאװ ,טדיילסעג טוג ןעוועג טלָאװ רע ןעוו זַא ,לעטש ןַײז ןופ ןעמ טָאה ןעזעג

 ןיא רע רָאנ יו ,ןשטנעמ םענעריובעגליוװ ןוא ןוועשַאכ ַא רַאפ ןעמונעגנָא םיא

 ןיא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ זַא ןוא ,רעמיצ ַא ןטעבעג רע טָאה ,ןעמוקעגנַײרַא

 "סעמגא ןופרעד טָאהעג ,קיטנעק ,רע טָאה ,ָאטשינ ןרעמיצ ןייק ןענַײז עמשטערק

 -עגסיוא גנודיילק ריא טיול ,טָאה סָאװ ,יורפ רעד וצ רע זיא ןעננַאנעגוצ ןוא ,שעפענ

 ,עדניצסול ,לזייא םענופ ןעמונענּפָארַא קמערָא ענַײז ףַא יז טָאה ןוא ,עשירָאמ ַא ןעז

 רעד ןופ ןגיוצעגוצ ,סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט ריא ,עקרעמשטערק יד ,עעטָארָאד
 רעד םורַא טלעטשעגמורַא ךיז ןבָאה ,גנודיילק רענעעזעג טשינ טלָאמעד זיב ,רעײנ

 "םעה ,ךעלביל ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,עעטָארָאד סעמכַאמ ןוא ,יורפ רעשירָאמ
 ,טכַארבעג יז טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד יו ,יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ,נולק ןוא ךעל
 :טגָאזעג ריא יז טָאה ,ָאטשינ רעמיצ ןייק זיא ייז רַאפ סָאװ ןופרעד םירוסעי ןבָאה

 "אב עקירעביא טלעפ ָאד סָאװ ,עטנרַאה ןַײמ ,םירוסעי ןייק טשינ טָאה ---
 "עג ךַײא ביוא רָאנ ,טינ סע ןעמ טניפעג סעמשטערק יד ןיא סעמכַאמ ,טייקמעווק

 ,ןעדגיצסול ףַא ןזיוועגנָא יז טָאה --- זדנוא טימ םענייניא ןעורּפָא ריא טנעק ,טלעפ
 | / .סעמַאנפיוא ערעגרע ןפָארטעגנָא געוו ןיא עמָאטסימ טָאה ריא

 טלעטשעגפיוא רָאנ ,טרעפטנעעג טינ טשינרָאג ףיורעד טָאה עטקעדעגוצ יד

 ףא טניילראפ טנעה עדייב טימ ,ןוא ,ןסעזעג זיא יז ווו טרָא םעד ןופ ךיז יז טָאה

 ,טקנַאד יז זַא ןכייצ ַא יו ,ןגױבעגנַײא ךיז יז טָאה ,טגיונרַאפ ּפָאק םעד ,טסורב רעד

 ןעק ןוא עשירָאמ ַא ןַײז עדַאװַא זומ יז זַא ,ןענַאטשרַאפ יז ןבָאה ןגַײװש ריא ןֹופ
 .ןדייר טשינ שינַאּפש ןייק

 ןעוועג עסַײמ סייעב ןיא סָאװ ,רענעגנַאפעגסנירק רעד ףיורעד זיא ןעמוקענוצ

 טלעטשעגמורַא ןעייטש עלַא ןעזעג טָאה רע זַא ןוא ,שרעדנַא סעּפע ַאב טקיטפעשַאב

 גַיװש ,יז טנערפ ןעמ סָאװ ץלַא ףַא ןוא ,ןעמוקענ םיא טימ זיא סָאװ רעד םורָא

 :טגָאזעג רע טָאה ,יז

 טשינ ןעק ןוא ךַארּפש ןַײמ םיוק טייטשרַאפ יורפגנוי יד ,ענַײמ .סעטנרַאה ---

 ךייא יז טָאה רַאפרעד ןוא ,דנַאל ריא ןופ ךַארּפש רעד ץוכַא ךַארּפש רעדנַא ןייק

 .יז טנערפ ריא סָאװ ףיורעד טשינ טרעפטנע ןוא טרעפטנעעג טשינ

 טָאב ןעמ -- ,טרעפטנעעג עדניצפול טָאה -- ,טינ ךאז ןייק יז טגערפ ןעמ ---

 רימ ּוװ ,טרָא םעד ןופ לייט ַא ןוא טפַאשנלעזעג רעזדנוא טכַאנ רעד ףַא ןָא רָאנ ריא

 טעװ .טײקמעװקַאב יד סָאװ ןלייטוצ ריא טעװ ןעמ ּווװ ,ןכַאמ םעװקַאב ךיז ןלעוו

 סָאװ ,עדמערפ עלַא ןעניד זדנוא טסייה סָאװ ,ןליוו ןטסעב םעד טימ ,ןכַאמ ךעלנעמ

 .יורפ ַא זיא עטנידַאב יד ןעוו סרעדנוזַאב ,ןירעד ךיז | ןקיטיונ

 שוק ,טרעפטנעעג רענעגנַאפעגסגירק רעד טָאה --- ,רימ רַאפ ןוא ריא רַאפ ---

 -נָא םעד ,טכער זיא סָאד יװ ,ּפָא ץַאש ןוא ,טנעה יד ,סעטנרַאה ענַײמ ,ךַײא ךיא

 טעז ריא יו טײל עקיטעזַא ןופ ןֹוא טייהננעלעג רעד ַאב סָאװ ,דָאנענ םענעטָאבעג

 | 0 .סיורג רעייז קיטנעק רע זיא ,ןַײז וצ סיוא
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 ַא עמַאד יד ןיא --- ,טגָאזעג עעטָארָאד טָאה --- ,רַאה ןַײמ ,רימ טנָאז --
 זדנוא ןבינ ,ןגַײװש ריא יו ,גננודיילק ריא סעמכַאמ ?עשירָאמ ַא רעֶדָא עכעלטסירק

 .ןַײז לָאז יז ןלעו ןטלָאװ רימ סָאװ ,סָאד טשינ זיא יז זַא ,ןעקנעד וצ |

 רעייז יז זיא ןצרַאה ןיא רָאנ ,גנודיילק ןוא ףונ ריא טיול יז זיא עשירָאמ ַא --

 .ןַײז וצ סָאד קעשייכ סיורנ טָאה יז סעמכַאמ ,ךעלטסירק

 -עגרעביא עדניצסול טָאה -- ?עטפיוטעג ןייק טשינ ,סע טסייה ,יז זיא --
 | ,טנערמ

 רענעגנַאפעגסגירק רעד טָאה -- ,ןעוועג טשינ טיוצ ןייק וצרעד זיא סע ---

 ,טנַײה ןיב ,םייה ןוא דנַאל ריא ,רישזלַא טזָאלרַאפ טָאה יז טניז -- ,טרעפטנעעג

 ,ןפיוט ןזומ יז לָאז ןעמ זַא ,רַאפענ-טיוט רעטנָאנ ַאזַא ןיא ןעוועג טשינ ךָאנ יז זיא |

 יד ,רעטומ רעזדנוא סָאװ ,סעינָאמערעצ עֶלַא טימ רעירפ ךיז טנעקַאב יז רעדייא

 -רַאפ סָאד יװ ,ןפיוט ךיז יז טעװ ,ףליה סטָאג טימ רָאנ .טְרעדָאפ ,עכריק עקילייה

 ןַײמ ןוא עריא יו רעסערג ךַאס ַא ןיא סָאװ ,ןױשרַאּפ ריא ןופ סעווישכ יד טניד

 ,סױרַא סָאד ןזַײוװ עשַאבלַאה

 וצ קעשייכ ַא טקעוורעד ,טרעהענוצ םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד אב ןבָאה דייר יד

 סָאד טָאה רענייק רָאנ .ןענַײז רענעננַאפענסנירק רעד ןוא עשירָאמ יד רעו ןפיוו

 טגָאזעג זא ,ייז ןבָאה ןעזעגנַײא סעמכַאמ ,ןנערפ טלָאװעג טשינ טונימ רעד ןיא

 יידעק רעדייא ,ןפרַאדַאב ייז סָאװ ,ור רעד בילוצ רעמ רעטרעוו יד ןענַײז ןרָאװעג

 ןעמונעגנָא טנַאה רעד רַאפ יז טָאה עעטָארָאד .ןבעל רעייז ןגעוו ןגערפוצסיוא ייז

 ןעמענּפָארַא ןטעבעג יז טָאה ןוא ךיז ןבעל טצעזענקעוַא ןוא טריפענוצ יז טָאה ןוא
 -עג טלָאװ יז יו ,םענעגנַאפעג-סנירק םעד ףַא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז .ךוטקעד םעד

 ריא רע טָאה טנָאזעג .ןָאט לָאז יז סָאװ ןוא ןגָאז ייז סָאװ ןנָאז ריא לָאז רע ןטעב |
 ןוא ,ךוטקעד םעד ןעמענרעטנורַא ריא טעב ןעמ זַא ,ךַארּפש רעשיבַארַא רעד ןיא
 ַאזַא טקעדענפיוא טָאה ןוא ןעמונעגרעטנורא םיא טָאה יז ןוא ,ןָאט סָאד לָאז יז זַא

 -םול ןוא ןעדניצסול ןופ רענעש רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה ַאעטָארָאד זַא ,םינָאּפ ןייש

 -ימע ביוא זַא ,ןעוועג עדיומ ןבָאה םורַא עֶלַא ןוא ,ןעעטָארָאד ןופ רענעש רַאפ ַאדניצ |

 ןענַײז ןעוועגנ ןוא .עשירָאמ יד סע זיא ,ןדייב ייז וצ טייקנייש ןיא ןכַײלג ךיז ןעק רעצ

 רעכעה טייקנייש ריא טלעטשעגנ ,םיטָארּפ עסיוועג ןיא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא עליפַא

 ןַײרַא טננערב יז סָאװ ,עלַײמ יד ךיז ןיא טָאה טייקנייש סעמכַאמ ןוא .רערעייז ןופ

 -וא עלַא ךיז ןבָאה ,ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טייקנרעג ןוא רעטימעג יד ןיא םעלָאש

 טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד .עשירָאמ יד ןעלטרעצ ןוא ןענידַאב ֹוצ רענַאב םעד ןבעגעגרעב

 ,טרעפטנעעג םיא טָאה רע ןוא ,יז טפור ןעמ יו םענעגנַאפענסגירק םַאב טגערפעג

 -ַאטשרַאפ יז טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה יז יו ןוא .עדיַארָאז ַאלעל יז טפור ןעמ זַא

 .רעייז יז טָאה טגָאזעג ןוא רעינַאּפש םעד טגערפעג טסעוועג טָאה ןעמ סָאװ .ןענ

 ;ץייר ןוא טסננַא טימ לופ ,קילַײא

 | ,ןבעגעג ןסיוו וצ טימרעד טָאה | ןוא --- ,עירַאמ ,עירַאמ ;עדיַארָאז טינ ,ןיינ --

 ,עדיַארָאז טינ ןוא עירַאמ ךיז טפור יז זַא/
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 טָאה עשירָאמ יד ױזַא יו טפַאשנדַײל עסיורג יד ןוא רעטרעוו עקיזָאד יד
 ןבָאה סָאװ יד ןופ ?ייט ַאב ןפורעגסױרַא רערט ןייא יו רעמ ןבָאה ,טגָאזעגסױרַא ייֵז
 "טימ ןוא רעטרַאצ עוועטעב ןענַײז סָאװ ,ןעיורפ יד ַאב סרעדנוזַאב ,טרעהעג סָאד
 :טגָאזעג ריא ןוא ןעמונענמורַא טפאשביל סיורג טימ יז טָאה עדניצסול .רעקידנליפ

 ,עירַאמ ,עירָאמ ,ָאי ,ָאי --

 | :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה עשירָאמ יד ןוא

 ."ןיינ, טניימ סָאד סָאװ --- שזנַאקַאמ עדיַארָאז ;עירָאמ ,ָאי ,ָאי --
 -עג ןענַײז סָאװ יד ןופ גנולעטשַאב רעד הַא ןוא ןרָאװעג טכַאנ זיא לַײװרעד

 -עגוצ טָאה ןוא טסַײלּפעג ךיז רעמשטערק רעד טָאה ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד טימ ןעמוק
 יד ןיא ןעמוקעג .טַאהעג טָאה רע סָאװ ןטסעב םעד ןופ ערעשטעוו ַא ייז רַאפ טיירג
 -ייק ןייק סעמכַאמ ,שיט ןגנַאל 8 םורַא טצעזעגמורַא עלַא ךיז ןבָאה ,ןסע ןופ טַײצ
 םעד ןוא ,ןעוועג טשינ עמשטערק ןיא ןענַײז רעקידכעקעריפ ןייק ןוא רעקידכעל
 ןופרעד ךיז טָאה רע שטָאכ ,ןבענענּפָא ןעמ טָאה טרָא ןטסקיטכיוו םעד ןוא ןָאנביױא
 יד ןצעזקעװַא םיא ןבעל ךיז לָאז סע ןטעבעג טָאה רע ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ,טגָאזענּפָא
 -קעװַא ךיז ןבָאה ייז ןבעל .רעצישַאב ריא ןיא רע סעמכַאמ ,ַאנָאקימָאקימ עטנרַאה
 "רעד .ָאינעדרַאק ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד רעבִינגעק ןוא ,עדיַארָאז ןוא עדגיצסול טצעזעג
 יד טימ טַײז ַאב טַײז .ןרילַאװַאק עקירעביא יד ןוא רענעגנַאפעגסגירק רעד ךָאנ
 יז ןבָאה ןסעגעג ןוא .רערעש רעד ןוא ךעלַאג רעד טצעזענקעװַא ךיז ןבָאה ןעיורפ

 "יק ןָאד יו םעדכָאנ ןעוו ,ןָאטעג עָאנַאה ייז טָאה רעמכָאנ ןוא ,עָאנַאה סיורג טימ

 רע סייעב טלָאמעד יו ,קעשייכ רעד ןעמוקעגנָא םיא ןיא ,ןסעגענּפָא טָאה םָאכ
 ןעמונעג ױזַא טָאה רע ןוא .ןדייר וצ ,רעכוטסַאּפ-ןגיצ יד טימ ערעשטעוו ןסעגעג טָאה
 | | :ןנָאז

 ;עעז ,ןרַאה ענַײמ ,ןטכַארטנַײרַא טוג ךיז לָאז ןעמ ביוא ,טגָאזעג סעמע םעד --
 -רעדמוא ןוא עסיורג ,םוטרעטיר-רעדנַאװ םעד ופ ףורַאב םעד ןגָארט סָאװ יד ,ייז

 טנַאזעג סָאד טלָאװ ,רימ טגָאז ,טלעוו רעד ןיא רעוװ ,טינ זַא םורָאװ ,ןכַאז עטרעה

 טעז ןוא סָאלש םעד טָא ןופ רעיוט ןיא ןַײרַא טציא טמוק רע ןעוו ,טביולגעג ןוא

 טלָאװ רע ?ןענַײז רימ סָאװ יד סע ןענַײז רימ זַא ,ןענַײז רימ יוװ ױזַא עלַא זדנוא
 ןסייוו עֶלַא סָאװ ,ןגיניק עסיורג יד זיא ,טַײז ןַײמ ַאב טציז סָאװ עמַאד יד זַא ,ןגָאז

 םעניא םוא ייג סָאװ ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רעד ןיב ךיא זַא ןוא ,רימ

 | ?טיײקטמירַאב רעד ןופ ?יומ

 רעד ןוא טסנוק עקיזָאד יד זַא ,ןַײז טשינ קעפָאס ןייק רָאנ ןיוש ףֹרַאד טנייה,

 -ַאב ןרעדנַא ןדעי ןוא טסנוק רעדנַא רעדעי רעביא רעכעה ןעייטש ףורַאב רעקיזָאד

 .וצ ,ןצַאש ייז ןעמ ףרַאד רעמ טסעד ןוא ,ןענופעגסיוא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,ףור

 ןגיוא ענַײמ ןופ קעװַא טמענ .טלעטשעגסיוא ןענַײז ייז רַאפעג רערעסערג ַא סָאװ

 .רעוועג םעד ןופ רעכעה טייטש שינעטנעקטפירש יד זַא ,ןגָאז ךַײא ןלעוו סָאװ יד

 ,ענַײט יד סעמכַאמ .ןגָאז ייז סָאװ טשינ ייז ןסייוו ,ןענַײז ייז רעוו זַא ,ךַײא גָאז ךיא

 יו רעכעה טייטש טעברַא עקיטסַײג זַא ,זיא ,ןָא ןדנעוו ךעלטנייוועג טַײל יד סָאװ
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 ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,טעברַא עשיזיפ ַא ןיא ןייגמוא רעוועג טימ זַא ןוא ,עשיזיפ

 ןוא טנוזעג יו רעמ טשינ ןבָאה וצרעד ףרַאד ןעמ .סָאװ ,רעטעברַא-דלעפ ןופ ךַאפ ַא

 -ענ לעליוק טשינ טלָאװ ,רעוועג ןָא ןפור ענעפוראכב רימ סָאװ סָאד ךַײלנ רעדָא ,ךעיוק

 ,ןריפוצסיוא יז טפַאשטנעק סיורג טרעדָאפ סָאװ ,גנוקיטסעפַאב ןוֿפ טעברַא יד ןעוֶו

 -לימ םעד ןופ טימענ רעד ךַאז עטעברַאעגסיוא ןַא ןעוועג טשינ טלָאװ סע ךַײלג רעדָא

 -ײטרַאּפ וצ טָאטש עטרענַאלַאב ַא רעדָא ײמרַא ןַא ךיז הַא טָאה סָאװ ,רעריפ-עמָאב
 .ךעיוק ןשיזיפ םעד טימ יװ טסַײג םעד טימ ױזַא ,ןקיד

 ךיז ןוא ןסיוו וצ הַא גונעג ערוװג עשיזיפ זיא יצ ,ןיילַא ריא טגָאז ,טינ זַא;

 ,ןטייקירעווש ענַײז ,ךעלציּפש ענַײז ,ןליצ ענַײז ,ענַאװַאק סעניוס םעד ןלעטשוצרָאפ

 ןוא ?כייס ןעמ ףרַאדַאב ןכַאז עֶלַא יד וצ .סנדָאש ענענייא יד ןטיהרַאפ וצ ףַא ןוא

 -ַאב רעוועג וצ ביוא ,ױזַא ביוא זיא ,ןָאט וצ סָאװ טינרָאנ יײברעד טָאה ףוג רעד

 .ייווצ יד ןופ רעװ ,ןעז עשז רימָאֿל ,שינעטנעקטפירש וצ יוװ טקנוּפ טסַײג ןעמ ףרַאדו

 -עמָאכלימ םעד ןופ רעדָא רענעקטפירש םעד ןופ טסייג רעד ,רעמ טעברַא רעטסַײנ

 יד ןענַײז ייז וצ סָאװ ,ףָאס םעד ןוא ליצ םעד ךרוד ןסיוו רימ ןענעק סָאד .רעריפ

 ריא סָאװ ,גנובערטש ענעי טצַאשעג טרעוו רערעַײט סעמכַאמ .טדנעוועג ןכַאז ייווְצ

 ,רערענַײפ ַא זיא לוצ

 ןוא) שינעטנעקטפירש יד טדנעוװעג ןענַײז ייז וצ סָאװ ,ףָאס רעד ןוא ליצ רעד,

 רעוועג סָאד ןיא ליצ רעייז סָאװ ,ןטפירש עקילייה יד ןגעו ָאד טשינ דייר ךיא

 ןכַײלג ןייק ךיז וצ טָאה ,טיג ףָאס ןייק טָאה סָאװ ,ףָאס ַא --- .ןבייהרעד למיה םוצ

 יד טרָא ריא ףַא ןלעטשקעװַא זיא ליצ ריא סָאװ ,עשיטסינַאמוה יד ןיימ ךיא ,(טינ

 ןכַאמ ןוא ןצעזעג עטוג יד ןייטשרַאפ ,טכער ןַײז ןדעי ןלייטסיוא ןוא טייקיטכערעג

 -ידריווכיוה ַא ןוא רעקיטומסיורג ַא סעמעעב ,ליצ ַא -- ,ןרעוו טיהעגנַײא ןלָאז ייז

 רעד טרעוו זיא סָאד יו טַײוו ױזַא טשינ ךָאד רעבָא --- רעקידריווסנביול ןוא רעק

 ,םעלָאש רעד זיא וטפיוא ןַײז סָאװ ,רעװעג סָאד טדנעװעג זיא םיא וצ סָאװ ,ליצ

 .ןבעל םעניא ןשטניוו ךיז ןענעק ןשטנעמ סָאװ ,סטוג עטסערג סָאד ןזיא סָאד סָאװ

 ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא טלעװ יד סָאװ ערוסב עטונ עטשרע יד יוװ ,רימ ןעעז ױזַא

 ןעוועג זיא סָאװ טכַאנ רעד ןיא םיכָאלַאמ יד ןופ ערוסב יד ןעוועג זיא ,ןעמוקַאב

 ןכיוה יד ןיא ןַײז לָאז םור, :ןעננוזעג ןטפול יד ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,גָאט רעזדנוא

 רעד סָאװ ,סורג רעד ןוא ,"ןליוו ןטוג טימ ןשטנעמ יד וצ דרע רעד ףֵא םעלָאש ןוא |
 זיא ,רעגנעהנָא ןוא טנַײרפ ענַײז טנרעלעג טָאה ?מיה ןוא דרע ןופ רערעל רעטסעב

 ןוא ןַײז לָאז םעלָאש , :ןנָאז ייז ןלָאז ,בוטש ַא ןיא ןַײרַא ןעמוק ייז ןעוו זַא ,ןעוועג

 ,ךַײא ךיא ביג םעלָאש ןַײמ , :טגָאזעג רע טָאה לָאמ ךאס א ךָאנ ןוא ."זיוה םעד

 ַא יו ױזַא טָא ."ךייא טימ {ַײז םעלָאש רעד לָאז ,רעביא ךַײא ךיא זָאל םעלָאש ןַײמ

 טלָאװ ריא ןָא סָאװ ,גנוריצ ַא :טנעה יד ןיא רעביא ןצימע טינ ןעמ סָאװ גנוריצ
 רעד טָא .למיה ןיא טשינ ןוא דרע רעד ףֵא טשינ ןַײז טנעקעג טשינ סטוג םוש ןייק

 -עמָאכלימ טניימ ענעגייא סָאד ןוא עמַאכלימ ןופ ליצ רעסעמע רעד זיא םעלָאש

 .רעוועג
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 זַא ןוא ,םעלָאש זיא עמָאכלימ ןופ ליצ רעד זַא ,סעמע םעד ןָא רימ ןעמענ, |
 ױצ רימ ןעמוק ,שינעטנעקטפירש רעד ןופ ?יצ רעד יװ רעכעה רע טייטש טימרעד

 ןרימ ןוא רערעל"רעוועג םעד ןופ ןוא ןקידווענעקטפירש םעד ןופ זדַײל עשיזיפ יד וצ

 | ,רעסערג ןענַײז עכלעוו ןעז

 ומריפעג רעטַײװ טָאכיק ןָאד טָאה דייר עכעלטימעגנ יד טימ ןוא ןפיוא םעד ףַא

 .,ןסעזעג ַײברעד ןענַײז סָאװ יד ןופ רענייק זַא ,וצרעד טריפעג טָאה סָאװ ,סעומש ןַײז

 ייז ןענייז עֶּלַא סעמכַאמ ,טרעקרַאפ .םענעגושעמ ןייק רַאפ ןטכַארטַאב טשינ םיא לָאז

 טימ .טרעהעגנַײא ךיז ייז ןבָאה ,רעוועג וצ סעכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןרילַאװַאק ןעוועג

 :רעטַײוו רע טָאה טגָאזעג ןוא ,קרעמפיוא סיורג

 ױעקירעד :עכלעוו טָא ןענַײז ,רימ ןנָאז ,טנערוטס םענופ ןדַײל עשיזיפ יד ---

 ײקעװַא לָאז לַאפ רעד סעמכַאמ רָאנ ,םירָא ייז ןענַײז עלַא סעמכַאמ טינ) טייקמירָא

 ןיוש זיא ,טייקמירָא טנָאז ןעמ זַא ןוא ,(טייקפרַאש רעצנַאג ןַײז ןיא רעוו טלעטשעג

 טָאה רעד ,םירָא זיא סע רעוו םורָאװ ,לזַאמילש ןענָאמרעד ,רימ טכַאד ,טרָאּפשרַאפ

 ,םיטָארּפ עריא עלַא טימ רע טנָארט טייקמירָא יד .עטונ ןייק טשינ ךַאז ןייא ןייק

 ,סיורג ױזַא טשינ יז זיא ךָאד .לַאלקיב ןוא ,טיײקטעקַאנ טימ ,טלעק טימ ,רעגנוה טימ

 ,עבַײר יד ןופ ןטשער יד ןַײז לָאז ,ערעדנַא יו רעטעּפש ןַײז לָאז ,ןסע טשינ לָאז רע זַא
 ייז ןפור ךיז ןשיווצ ןוא רעכָאב ןקידנרידוטש םעד ַאב עטפגרע סָאד זיא סָאד סָאװ

 ,ּפָאטרעַײפ ַא רעדָא ןוויוא רעדמערפ ַא טשינ ייז טלעפ סע ןוא ,"ּפוז ףַא ןייג, סע

 ,ןוא ,טייקנריורפרַאפ ןַײז ?סיבַא ,סלַאפנלַא ,רע טליטש ,טינ טמירַאװ רע ביוא סָאװ

 ןענעכערסיוא טשינ ?עוו ךיא .ךַאד ַא רעטנוא טכַאנַאב ייז ןפָאלש ,ףָאסלָאקּפָאס

 ןייק ָאטשינ ,דמעה ַא טלעפ סע ,ןסיוו וצ יײדעק זיא'ס רָאנ ,םיִטָארּפ ערעדנַא ןייק
 כָאד ןדַײס ,טעז רעד וצ טשינ זיא ןסע סָאד ,ןבירעגנסיוא זיא שובלַאמ רעד ,ךיש

 | | .עדוס עכַײר ַא סעּפע וצ ייז טקיש לזַאמ

 ירערעוװש ןוא רעטַאלנ טשינ ַא ,ןלָאמעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,געוו םעד טָא טימ,

 יע: רעדיוװ טרָאד ,ןביוהעגפיוא ךיז ָאד ,ןלאפעגמוא טרָאד ,טלכיורטשעג ָאד ,געוו
 ײבָאנ ,טכיירגרעד ןבָאה ייז זַא ןוא .ךיוה רעטשטניוועג רעד וצ ייז ןעמוק ,ןלַאפ

 ןעעז ,סעדבירַאכ ןוא סעליצס יד ןוא סעטריס יד ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז ייז יוו םעד

 א ןופ טלעוו יד ןרינער ייז ןעעז רימ ןיימ ךיא ,קילג םוצ ףױרַא ןעילפ ןיוש ייז ריס

 -טעקַאנ יד ,לטרע ?יק ַא ףֵא טלעק יד ,טעז ףַא ןטיברַאפ רעגנוה רעד ,קידנציז לוטִש

 .ןוא לבעוו רעדנעלָאה ףַא ןפָאלׂש וצ עשזָאנָאר ַא ףַא ןפָאלש ןופ ןוא ץופ ףַא טייק

 טלעטש ריא זַא רָאנ .רעיודסיוא רעייז רַאפ ןיול רעטנידרַאפ ַא .סנדַײז רעקסעמַאד
 ,עמָאכלימ ןיא רענלעז םעד ןופ ןדַײל יד טימ ןדַײל ערעייז טכַײלגרַאפ ריא ןוא קעוװַא

 .ןעז ךדלַאב סע ןרימ יו ,קילעטשרעטניה טַײװ ייז ןביַײלב



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד ןוא טכַא

 טָאכיק ןָאד סָאװ ,עדער רעשילרעטסיוא רעד ןגעוװ טלייצרעד טרעוװ סע ּוז
 ,שינעטנעקטּפירש רעד ןוא רעוועג םעד רעביא זטלַאהעג טָאה

 ;טגָאזעג ןוא רעטַײװ טָאכיק ןָאד טָאה טדערע

 טייקמירא רעד בילוצ טנעדוטס םעד טימ רימ ןנָאה ןביוהעגנָא סעמכַאמ --}

 ,םיא ןופ רעכַײר רענלעז רעד זיא יצ ןעז רעטציא רימ ןלעוו ,םיטָארּפ עריא ןוא

 -כַאמ ,טייקמירא ןַײז ןיא זיא רע יוװ ןפלַאד אזַא ךָאנ ָאטשינ זַא ,רימ ןלעוו ןעז ןוא

 רעייז םיא וצ טיינרעד סָאװ ,ןיול ןקיטשינ ןַײז ףִא טלעטשעגסיוא זיא רע סעמ

 ענַײז טימ ןָא טעװעבַאר רע סָאװ ,ףיורעד רָאנ רעדָא ,טינ לָאמנייק רעדָא טעּפש

 טײקטעקַאנ ןַײז ןוא .ןסיוועג ןוא ןבעל ןַײז רַאפ רַאפעג סיורג טימ ,טנעה ענעגייא
 ןוא רידנומ ַא רַאפ וַיס םיא טניד לצלעּפ טקַאהעצ ַא זַא ,טַײװ ױזַא לָאמַא טייגרעד
 ,רעטיוועג סלמיה םעד ןופ ךיז רע טציש רעטניוו ןטימ ןיא ןוא ,דמעה ַא רַאפ ַײס

 סָאװ ,ליומ ןופ םעטָא םענעגייא םעד טימ ,דלעפ ןטסוּפ ןּפַא ךיז טניפעג רע ןעוו
 ,רעטלַאק ַא ןעמוקסיורַא רע זומ ,ךיא סייוו ,טרָא ןטסוּפ ַא ןופ טמוק רע סעמכַאמ
 טעוװ ,ןרעוו טכַאנ טעוו'ס זיב ןטרַאװוצ רע לָאז ,לַײוו ַא טרַאװ רָאנ .עוועט ןַײז ןגעק
 ףַא טרַאװ סָאװ ,טעב םעניא ןטיײקמעװקַאבמוא עֶלַא יד ןופ ןרעוו טכירעגפיוא רע
 ןעק ןוא ,לָאמש ױזַא טינרָאג זיא טעב סָאד סָאװ ,סע זיא דלוש ןַײז טינ ןוא ,םיא
 ץרַאה ןַײז לפיוו ףיורעד ךיז רע לָאז ןעלקַײק ןוא ךיז טליוו םיא יו טיירב ױזַא ןַײז

 .ץרוק וצ רעכעלַײל יד ןענַײז רעמָאט ןבָאה עריומ טשינ לָאז רע ןוא טסולג

 טמוק סע ,ןריצרעזקע ןלעטש ךיז ףרַאד רע ןעוו ,ןגרָאמירפ רעד טמוק ,ךָאד,

 יד טימ ,ּפָאק ןפַא דלָארט םעד ןָאטנָא םיא טעװ ןעמ ּוװ ,טכַאלש רעד ןופ גָאט רעד

 -ברוד ןפיילש יד רעשפע םיא טָאה סָאװ ,ליוק רעד ןופ ןלייה םיא לָאז סָאװ ,ןטיוצ

 רעקידסענָאמכַאר ?מיח רעד זַא ןוא .טלביורדעצ םופ ַא יצ טנַאה ַא רעדָא טרעכעלעג
 -וקענסױרַא זיא רע ןוא ןפארטעג טשינ םיא טָאה ?יוק יד ןוא טיחעגסיוא םיא טָאה

 -רַאפ עמַאטסימ רע טעוװ ,רעקידעבעל ַא ןוא רעטנוזעג ַא טכַאלש רעד ןופ ןעמ

 -וצ ןייא ךָאנ ןכאמכרוד טעװ רע ןדַײס ,ןעוועג סָאװ ןצּפַאק רענעגייא רעד ןבַײלב

 טימ ןעמוקסיורַא ייז ןופ טעװ ןוא ,טכַאלש עטייווצ ַא ןוא ענייא ךָאנ ,סיוטשנעמַאז

 ןפערט םיסינ ענױזַא רָאנ .ןעיידעג סעּפע ןענעק רע טעוװ טלָאמעד ןוא ,ןבעל םעד

 , ,ןטלעז

 :ןָאטעג רעלק ַא לָאמַא םעד ןנעוװ טָאה ריא ביוא ,ןרַאה ענַײמ ,רימ טגָאז רָאנ,

 םיא ןופ ןעמוק לפיוו ןוא ןיוק ַא סעּפע טימ עמָאכלימ רעד ןופ סױרַא ןעמוק לפיוז

 'ןיא עטיוט לָאצ יד זַא ,טינ ךַײלגרַאפ ןייק זיא'ס זַא ,ןרעפטנע ןזופ טריא ?םוא

 -רעביא ןרעפיצ ַײרד טימ ןעמ ןעק ,עטנױלַאב עקידעבעל יד ןוא ,ןלייצרעביא םוצ טשינ

 סעֶלָאּפ סעמכַאמ ,,עקידווענעקטפירש יד ַאב יוװ ךעּפייה רעד טקנוּפ זיא סָאד .ןלייצ

 ןוא ימ יד שטָאכ זא ױזַא .ייז ןבָאה ,לברַא ןנָאז טשינ ?יווװ ךיא ,שעבלַאמ םעניא
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 ףיורעד ,רערענעלק ַא רַאכס ןַײז ךָאד זיא ,ערעסערנ ןענַײז רענלעז םענופ ןדַײל יד

 רעדייא עטעדליבעג טנזױט ייווצ ןענױלַאב וצ ןיא רעגנירג זַא ,ןרעפטנע ןעמ ןעק

 -ַאב יז סָאװ ,םָאלּפיד ַא טימ ןעמ טניױלאב ענעי סעמכַאמ ,רענלעז טנויוט קיסַײרד

 ,רַאה םעד ןופ םינָאמוזעמ טימ ןענױלַאב ןעמ זומ יד סייעב ,טַײלכַאפ יו ןעמוק
 ."ויט עטכערענ ןַײמ רעמכָאנ טקרַאטשרַאפ ,ץַאזנגעק רעד רעבָא .ייז ןעניד םיא סָאװ

 רעווש זיא'ס סָאװ ,רעטנָאלּפ א זיא סָאד סעמכַאמ ,ןזָאלּפָא סָאד רימָאל רָאנ ,ענ
 -עג םעד ןופ טייקרעכעה רעד וצ ןרעקמוא רעסעב ךיז ןרימ .ןכידקוצסױרַא םיא ןופ

 -םיוא ןיא ָאד ןטלַאה רימ סָאוו ,ןעיניא ןַא ,שינעטנעקטפירש רעד רעביא רעוו

 יד טָא ןשיוצ .ןָא טיג םידָאדצ יד ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,סענַײט יד טיול ,ןרעלק

 -עג טשינ רעוועג סָאד ןעמ טלָאװ ריא ןָא זַא ,שינעטנעקטפירש יד טגָאז ,סענַײט

 -נוא ייז זיא יז סָאװ ,ןצעזעג עריא ךיוא טָאה עמָאכלימ סעמכַאמ ,ןטלַאהפיוא טנעק

 -נעקטפירש ןָא ןפור .רימ סָאװ טימרעד ןָא ךיז ןרעהעג ןצעזעג ןוא ,ןפרָאװענרעט

 | .עקידווענעקטפירש ןוא שינעט

 ןענעק טשינ ןצעזעג יד ןעמ טעוו םעד ןָא זַא ,רעוועג סָאד טרעפטנע ףיורעד,

 טיה ןעמפ ,סעכולעמ יד ןעמ טקידייטרַאפ רעוועג םעד טימ סעמכַאמ ,ןטלַאהפיוא

 טקינייר ןעמ ,ןנעו יד טרעכיזרַאפ ןעמ ,טעטש יד טכַאװַאב ןעמ ,סענידעמ יד ןַײא

 יד ןטלָאװ ,רעוועג סָאד טינ ןעוו ,ןעמעלַא ךָאנ ןוא .ןטַאריּפ יד ןופ םימַאי יד ּפָא

 רעד ףַא ןוא םַאי ןפַא ןנעו יד ,טעטש יד ,ןכַײרניניק יד ,סענידעמ יד ,סעכולעמ

 טשרעה סאו ,רַאװריװ םעד ןופ ןוא טייקגנערטש רעד ןופ ןטילענ קידנעטש ,עשַאבַאי
 / סעינעליווירּפ עריא טיס ןעניד וצ ךיז יײרפ זיא יז גנַאל ױזַא ןוא טײצ-עמַאכלימ

 ט-יעוו ,רערעַײט טסָאק סָאװ סָאד זַא ,ךַאז ענעזיוורעד ַא זיא סע ןוא .סעכיוק ןוא

 -דַאמ רעכיוה א וצ ןכיירגרעד .ןצַאש רערעַײט סע ףרַאד ןעמ ןוא טצַאשעג רערעַײט

 -ַאנ ןיינמוא ,רעננוה ,ןפָאלשרעד טינ טכענ ,טַײצ טסָאק ,שינעטנעקטפירש ןיא ענייר

 סָאװ ,ןכַאז עמיודעכוא ןנָאמ םענופ ננויידרַאפ טשינ ,לדניװשיּפָאק ,סעוורָאב ןוא טעק

 ַא ןרעוו וצ ןכיירגרעד רָאנ .טנַאמרעד ןיוש ייז בָאה ךיא ןוא טימרעד ןַא ךיז ןרעק

 סָאװ ,סָאמ אזא ןיא רָאנ ,טנעדוטס םעד סָאװ ,ענענייא סָאד טסָאק ,רענלעז רעטונ

 ּוצ ןבעל סָאד רַאפעג ןיא רע זיא טירש ןדעי ףַא סעמכַאמ ,ןכַײלנרַאפ םוצ טשינ זיא

 .ןרילרַאפ

 .טייקמירָא ןוא טיונ רַאפ טנעדוטס םענופ עריומ יד ןַײז ףרַאד סיורג יװ ןוא

 ,רענלעז םעד ןופ עריומ רעד וצ ןכַײלנרַאֿפ ןענעק יז לָאז ןעמ זַא ,םיא טרעטַאמ סָאװ

 ,ךאו רעד ףֵא טייטש רע ןוא ,לייט ןשירעטילימ ַא ןיא טלגנירעגמורַא זיא סָאװ

 טייפ רע ןוא ,גנוקיטסעפאב רעטכַאמרַאפ רעֶדָא רענעפָא ןַא ןופ ןטסָאּפ ןפַא רעדָא

 -עב רָאט רע ןוא ,ךיז טניפעג רע גוװ ,טרָא סָאד רעטנוא טעווענימ עניוס רעד יו

 טמוק סָאװ ,ענָאקַאס רעד ןופ ןפיױלטנַא רעדָא טרָאד ןופ ןטערטּפָא טשינ ןפיומוש

 ןַאטיּפַאק ןַײז ןבעגנ ןסיוו וצ זיא ,ןָאט ןעק רע סָאװ עקיצנייא סָאד ?רעטנענ ץלַא

 טייטש רע ןוא ,ענימ-ןגעק ַא ןקישסױרַא לָאז רע יידעק ,טריסַאּפ סָאװ םעד ןגעוו

 ,ךָאנרעד ןוא סנקלָאװ יד ןיא ןעילּפױרַא ,?גילפ ןָא ,םיצולּפ טעװ רע זיב טרַאװ ןוא
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 עניילק א ךַײא זיא סָאד ביוא ןוא .שינעפיט רעד ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז ,ןליוו ןַײז ןָא
 ,רעד ןופ ערעסערג ַא רעדָא ענָאקַאס ַאזא ךָאנ ןַארַאפ זיא יצ ןעז רימָאל ,ענָאקַאס
 ןוא םַאי ןטיירב ןטימ ןיא זענ יד טימ ןָא ךיז ןסיוטש סערעילַאנ ייווצ סייעב יו

 םעד זַא ,ױזַא ךיז ןעּפעשטרַאפ ןוא ןטייוצ םעניא רענייא ןַײרַא ךיז ןכעטש ייז

 לפיוו ,ךָאד ןוא ,ץיּפש םענופ טערב סופ ייווצ יד יו ץַאלּפ רעמ טשינ טבַײלב רענלעז

 -ייז סָאװ ,טַײז סעניוס םענופ ןענָאנַאק יד ןיא ,ךיז רַאפ טעז רע טיוט ןופ םיכילעש
 -סדנימ רעד אב נו ,טעז רע שטָאכ ןוא ,טַײװ יד זיּפש ַא יו רעמ טשינ םיא ןופ ןענ

 טלעטש ,רעמיזוב עפיט סנוטּפענ ןיא ךוזַאב ףֵא רע טייג ,טייקיטכיזרָאפמוא רעט

 ,ןצרַאה םענעקַארשרעדמוא טימ ,רעַײפ-ןסקיב ןצנַאג םעד ?יצ ַא יװ סיוא ךיז רע

 ענורַאּפש רעלָאמש רעד ךרוד יידעק ,םיא טצייר סָאװ ,ליפעגנרע םענופ טריפעג
 רָאנ יו ,סָאװ ,זיא ןרעדנּוװַאב םוצ רעמכָאנ ןוא .ףיש סעניוס ןּפַא ךיז ןסַײרוצכרוד

 ,טלעוו ףָאס זיב ןבייהפיוא טשינ ןיוש ךיז טעוװ רע ּוװ ,ןיהַא ןלַאפעגנַײרַא זיא רענייא

 סָאװ ,םַאי םעניא ןַײרַא רעד ךיוא טלַאפ ןוא ,ץַאלּפ ןַײז רעטייווצ ַא ןיוש טמענרַאפ

 טכַארט ןוא רעטירד ַא ןוא רעטייווצ ַא םיא טערטרַאפ ,עניוס ַא יו םיא ףַא טרַאװ

 -נֶא ןעק ןעמ סָאװ ,טײקטנַאװעג ןוא טומ עטסערג יד :עטיוט יד ןגעו טשינ עליפַא
 / ,ןרַאפעג-עמַאכלימ יד ןשיווצ ןפערט

 םעד טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטַײצ עכעלקילג ענעי ןַײז ןלָאז טשטנעבעג,
 -ניפרעד רעייז סָאװ ,ןטנעמורטסניא-עירעליטרַא םיסיכשַאמ יד ןופ רעטיוועג ןזייב
 רעשלווַײט ןַײז רַאפ רַאכס ןטנידרַאפ םעד םענעג ןיא טמוקַאב ,רעכיז ךיא ןיב ,רעד

 ןבעל סָאד לָאז טנַאה עכעלדנעש ַא זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאװ ,גנודניפרעד
 -ניא ,םורַא יו ןוא ױזַא יו טשינ טסייוו ןעמ ןוא ,רעטיר ןקיטכעמ ַא ַאב ןעמענקעוַא

 ַא טמוק ,רעצרעה עקיטומ יד טנער ןוא טדניצ סָאװ ,ןערב ןוא שזַארוק םעד ןטימ
 ןפָאלטנַא זיא סָאװ םענייא ןופ רָאנ רעשפע ןסָאשעגסיוא) עטעשזדנַאלברַאפ ַא ,ליוק
 ענעטלָאשרַאפ יד סייעב ,ץילבפיוא ןקידרעַײפ םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ןוא
 קילבנגיוא ןייא ןיא רעביא טסַײר ןוא טדַײנשרַאפ ןוא (ןסָאשעגסיױא טָאה ןישַאמ
 סעריוד ןופרעד ןסינעג וצ טנידרַאפ טָאה סָאװ ,םעד ןופ ןבעל סָאד ןוא ןעקנַאדעג יד

 וצ טיירג ךיא ןיב ,ןעניז ןיא ץלַא סָאד םענ ךיא סעמכַאמ ,םורעד טָא ןוא !עגנַאל

  וצ ןעמונעג ךימ בָאה ךיא סָאװ ,גנַאב רימ טוט עמַאשענ רעד ןיא ףיט זַא ,ןגָאז
 ,םורָאװ .ערעזדנוא יװ טַײצ רעסעימ ַאזַא ןיא רעטיר-רעדנַאװ ַא ןופ ףָורַאב םעד
 יצ קנַאדענ רעד רעבָא ךָאנ ךימ טקערש ,ענָאקַאס םוש ןייק טשינ טקערש ךימ שטָאכ

 טמירַאב ןטייהנגעלענ יד רימ אב ןעמענקעוװַא ַײלב סָאד ןוא רעװלוּפ רעד טשינ טעוו
 ןַײמ ןופ ףרַאש רעד טימ ןוא םערָא ןַײמ ןופ טומ םעד טימ ןרעוו וצ טנַאקַאב ןוא

 | .דרע רעד ןופ ךַאלּפרעביױא רערָאג רעד רעביא דרעווש
 סָאד ןריפסיוא ?עוװ ךיא ביוא ,טלעפענ םיא יװ ןָאט למיה רעד ךיז לָאז רָאנ,

 ךיא סָאװ סענַאקַאס ערעסערג יד רַאפ ךיא ?עװ ,ןעמונעגרעטנוא ךימ בָאה ךיא סָאװ

 -רַאפ יד ןופ רעטיר-רעדנַאו יד יו ןרעו טצעשענ רעמכָאנ ,ןענַאטשענסיױא ןיב

 | .ןטַײצ ענעגנַאג

 יד 8041 ---



 :ערעדנַא יד ןעוו טַײצ רעד ןיא ןטלַאהעג טָאכיק ןָאד טָאה עמָאדקַאה עננַאל יד

 שטָאב ,ןַײרא ליומ ןיא ןעמענ וצ ןסיב ַא ןסעגרַאפ טָאה ןייֵלַא רע ןוא ןסעגעג ןבָאה

 רע לָאז ךָאנרעד ןוא ןסע לָאז רע טגנָאזעג לָאמ רֶאֹּפ ַא םיא טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 -עמ ךיז לָאמַאכָאנ ןבָאה ,דייר ענַײז טרעהעגסיוא ןבָאה סָאװ יד .ליוו רע לפיוו ןדייר |
 טדער ןוא קידנעטשרַאפ ױזַא ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,שטנעמ אזַא סָאװ ,ןעוועגנ רעַײצ

 יז ןרילרַאפ ?כייס םעד ןטולכַאל לָאז ,ןכַאז עטסנדישרַאפ יד ןגעוו קידלכייס ױזַא
 ךעלַאנ רעד .םענַײז םוטרעטיר ןטצרַאװשרַאפ ןוא ןצרַאװש םעד טָא וצ טמוק סע

 טָאה רע סָאװ ןעמעלַא םעד עיינענעב טכערעגנ רעייז זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה

 -ָאלּפיד ןוא רעטרידוטש ַא .ןיילא שטָאכ ,רע זַא ןוא ,רעוועג םעד ךעיוקימ טנָאזעג

 .גנוניימ ןַײז טימ זיא ,רעטרימ

 רעד ןיא ןוא ,שיט ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה ןעמ ,ןסע טקידנערַאפ טָאה ןעמ

 םעד ןבילקענוצ ןבָאה סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט ריא ,עקרעמשטערק יד סָאװ טַײצ

 .ןלָאז טכַאנ יד זַא ,טמיטשַאב ןבָאה ייז ווו ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןופ רעמַאק

 רע םענעגנַאפעג-סגירק םעד ןטעבעג ָאדנאנרעפ ןָאד טָאה ,רעבַײוװ יד ןפָאלש טרָאד
 -סיוא ןוא טמַאטַאב ןַײז ןומ יז סעמבַאמ ,עטכישעצסנבעל ןַײז ןלייצרעד ייז לָאז

 .ןעדיַארָאז טימ טײלנַאב ןעמוקענ זיא רע יװ ןופרעד ךיז טעז סע טיופ ,שילרעט
 ןעמוקעגכַאנ ןרעגנ טלָאװ רע זַא ,טרעפטנעעג רענעגנאפעג-סנירק רעד טָאה ףיורעד

 ױזַא ןַײז טשינ לָאז עטכישעג ןַײז עריומ טָאה רע רָאנ ,םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןעמ סָאװ
 טעוו ,ןכרָאהעג טשינ טימ ןקידניז וצ טשינ יידעק ,ךָאד .ךיז טליוו םיא יוװ טמַאטַאב

 םיא ןבָאה ןוא טקנַאדעג םיא ןבָאה עקירעביא עֶלַא ןוא ךעלַאנ רעד .ןלייצרעד רע

 ."עג רע טָאה ,קרַאטש יוזַא םיא טעכ ןעמ ןעזעג טָאה רע זַא ןוא .ןטעבעג לָאמַאכָאנ

 -בעמ ױזַא זיא לעפַאב ּוװ טרָאד ,ןטעב וצ ליפ ױזַא קיטיינ טשינ זיא'ס זַא ,טגָאז

 .קיט |

 עסעמע ןַא ןרעה ריא טעװ ,ןטייקידענעג ערעַײא ,וצ ךיַײא טרעה ,טציא ןוא ---

 -סיוא ײלרעלַא טימ טסַאפרַאפ ןרעוו עכלעוו ,עטכַארטענסױא יד סָאװ ,עטכישעג

 ..ריא וצ ןעמוק טשינ רעשפע ןלעוװ ,ןצנוק עטכַארטענוצ ןוא עשילרעט

 - ליטש ןוא ןצעזסיוא ךיז ןלָאז עלַא זַא ,טכַאמענ רע טָאה ,רעטרעוו רָאּפ יד טימ

 ייז טעװ רע סָאװ ןטרַאו ןוא ןגַײװש עֶלַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא .ןרעהנַײא ךיז

 :סָאװ טָא ןלייצרעד ןביוהעגנָא לָאק ןכעלטימעג ןוא ןביל ַא טימ רע טָאה ,ןגָאז
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירד ןוא ןיינ

 םיא טימ טָאװ ןוא ןבעל ןַײז ןופ טלייצרעד רענעגנַאפעגסגירק רעד זו

 ,טריסַאּפ טָאה

 ,םַאטש ןַײמ ןופ בייהנֶא רעד ןעוועג זיא גרעב רענָאעל יד ןשיווצ וועשיי ַא יא

 סָאד יו רעדלימ ןוא קנַאד רעמ טימ רוטַאנ ידו םיא וצ ךיז טָאה ןזיוועג סָאװ |

 ַא טאהעג רעטָאפ ןַײמ טָאה ,סעמיוקעמ ענעי ןופ טייקמירא רעד ַאב ,שטָאכ .קילג
 געוו םעד סיוא טניפעג רע ןעוו ,ןעוועג סעמעעב סָאד טלָאװ רע ןוא ,ריווג ַא רַאפ םעש

 יד ןוא .ןעגנערבסיוא םוצ געוו םעד טַאהענ טָאה רע יוװ ,ןטיהוצנייא ןגעמרַאט ןַײז יוו

 -עג םיא ןיא ,שירעגננערבסיוא ןוא יירפ ןַײז וצ טאהענ טָאה רע סָאװ טפַאשניוװעג

 ,-שירענלעז יד ןוא ,רענלעז ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עננוי יד ןיא סָאװ ןופרעד ןעמוק

 טנַאה ענעּפָא יד ןוא טנַאה ענעּפָא ןַא טמוקַאב רעגרַאק רעד גוו ,לוש ַאזַא זיא טייק

 סָאד ןענַײז ,םינַאצמַאק רענלעז ריא טפערט רעמָאט ןוא ,שירעדנעװשרַאפ טרעוו

 ,ןטלעז ייז טעז ןעמ סָאװ ,סרעטסנָאמ

 -ענ טָאה ןוא טנַאה רעַײרפ ַא ןופ ןצינערנ יד רעבירַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןַײמ

 טימ עטבַײװַאב רַאפ טשינ גוט סָאד סָאװ ,טייקשירעדנעזושרַאפ ןיא טכַײרטש

 רעטָאפ ןַײמ טָאה רעדניק .ןזעוו ןַײז ןוא ןעמָאנ ןַײז ןענעשרַאי ןפרַאד סָאװ ,רעדניק

 -עג טָאה רעטָאפ ןַײמ ןעוו ,םירוכָאב-ןסָאכ ןיוש עֶלַא ןוא םירָאכז עלַא ,יַיײרד טָאהעג
 םיא זיא ,רוטַאנ רענעגייא ןַײז ןגעק ןייג טשינ ןעק רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע יװ ,ןעז
 רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,עביס יד ןוא גיײצענ סָאד ןקיטַײזַאב וצ ןלַאפעגניַײא

 טלָאװ םעד ןָא סָאװ ,ןנעמרַאפ ןַײז ,טסייח סָאד ,רעגנערבסיוא ןוא טנַאה רענעפָא ןַא

 -נַײרַא ַײרד עלַא זדנוא רע טָאה לָאמנייא .ןצמַאק א ןרָאװעג עליפא רעדנַאסקעלַא

 ;רעטרעװ יד טימ ךערעעב טדערענ זדנוא וצ טָאה ןוא רעדייכ ַא ןיא ןיילַא ןפורעג

 ריא זַא גונעג ,קיטיינ טשינ זיא ביל ךַײא בָאה ךיא זַא ךַײא ןנָאז ,רעדניק ,

 ןייק טשינ ךַײא שטניוו ךיא זַא ,טײטשרַאפ ןוא ,רעדניק ענַײמ טנייז ריא טסייוו

 סָאוװ סָאד ןָא טשינ טריר טנַאה ענעּפָא ןַײמ זַא ,טסייוו ריא זַא גונעג ןוא סטכעלש

 בָאה ךיא זַא ,ןייטשרַאפ רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ טלָאז ריא יידעק ןוא .סרעַײא זיא

 ךיא ליוװ ,רעטָאפ-ףיטש ַא יוװ ןעננערבמוא טשינ ךַײא ליוװ ןוא רעטָאפ ַא יוז ביל ךַײא

 טָאה ןוא גנַאל ןיוש טימרעד םורַא ךיז גָארט ךיא סָאװ סנױזַא ןכַאמּפָא ךיײא טימ

 ןשטנעמ ןרעוו וצ רעטלע םעד ןיא ןיוש טנַײז ריא .טקיטַײצענסיױא טציא רימ ַאב

 ערעטלע יד הַא ךַײא לָאז סָאװ ,ףורַאב ַא וצ ךיז ןעמענ ןופ ,סלַאפנלַא ,ךיז רַאפ |

 ףֵא טונ ןַײמ ןלייטעצ טכַארטרַאפ ךיא בָאה םורעד .דעװַאק ןוא ןצונ ןעגנערב ןרָאי

 ראה ַא ,טמוק םיא סָאװ םענייא ןדעי ,ןבעגקעװַא ךַײא ךיא לעוװ ַײרד :םיקָאלַאכ ריפ

 ךימ ןוא ןבעל וצ ףַא ןבַײלברַאפ ךיא לעװ טשער םעד טימ ןוא ,רעקינייוו טשינ

 יו םעדכָאנ זַא ,ןלעוו רָאנ טלָאװ ךיא .ןבעל וצ טרעשַאב זיא רימ גנַאל יוװ ןטלַאהרעד

 ךיא סָאװ ,געוו םעד פַא ןייג רע סָאז ,קעלייכ ןַײז ןבָאה טעװ ךַײא ןופ רענייא רעדעי
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 ,ךיז טכַאד רימ יװ ,עינַאּפש ןיא זדנוא ַאב טרָאװכירּפש א ןַארַאפ .ןזַײװנָא םיא לעװ

 ןעמונעג ,סערעל עצרוק ןענַײז סָאװ ,רעטרעװכירּפש עלַא יו ,סקיטכיר ַא רעייז

 ;טנָאז טרָאװכירּפש סָאד ןוא ,גנורַאפרעד רעגולק רעד ןופ ןוא ךַארּפש רעד ןופ

 זא ,סע טניימ רעכעלטַײד סָאװ ,"ףיוה סגיניק םעד רעדָא םַאי רעדָא רעטסיולק,

 -םעשַאב ַײרד יד ןופ רענייא וצ ןעמענ ךיז ןעמ לָאז ,ןעמוק סעּפע וצ ?יווװ ןעמ ביוא

 ןיא םיא ַאב גיניק םעד ןעניד רעדָא םַאי ןפַא ןעלדנַאה ,ךריק רעד ןעניד :ןעגנוקיט

 ַא סָאבעלַאב ןופ רעדייא ןקָארב ַא גיניק ןופ רעסעב , :ןעמ טנָאז ןגָאז םעמבאמ ,זיוה

 -ַאב ןיימ ןיא סָאד ןוא ,ןלעװ טְלָאװ ךיא סָאװ םעד ןגעקַא סע נָאז ךיא ."עוויוט

 -ירד רעד ןוא ןעלדנַאה לָאז רעטייווצ רעד ,ןרידוטש לָאז ךַײא ןופ רענייא זַא ,רעג

 ןיא זיוה סגיניק ןיא ןעמוקנָא םורָאװ ,עמָאכלימ ןיא גיניק םעד ןעניד ןייג לָאז רעט

 ןוא טומ רעבָא יז טיג ,עמָאכלימ יד ,טשינ יז טיג טײקכַײר ןייס ביוא ןוא ,רעווש

 םנַײז ןלָאצסױא ךַײא ןופ ןדעי ךיא לע םורַא געט טכַא ןיא .ךַאס ַא טײקטמירַאב
 טעוװ ריא יוװ ,ןעלדניוװשַאב טינ ןשָארג ןייא ןייק טימ ךיַײא לעװ ןוא םינָאמוזעמ ןיא

 סאו ,טָאר םעד ןוא גנוניימ יד ןנלָאֿפ ריא טליוו יצ טציא רימ טגָאז .ןעז ןיילַא סָאד

 ."רָאפ ָאד ךַײא נייל ךיא

 / םיא ךיא בָאה ,ןרעפטנע ןסייהעג ,ןרעטלע םעד יו ,רימ טָאה רע ןעוו ןוא,

 ןבענסיוא רע לָאז ,טוג םעד ןופ ןכַאמ לעט ַא טשינ לָאז רע טנָאזעו ןעמעלַא רַאפ

 ;ןענידרַאפ ךיז ןענעק וצ ןיילַא ןסקַאװרעד גונעג ןיוש ןענַײז רימ ןוא ,ליוו רע ?פיוו

 טימ ןוא רענלעז ַא ןַײז טלעפענ רימ ןוא טלעפענ םיא סָאװ ןגלָאפסױא לעװ ךיא זַא

 -ענ ענעגייא סָאד טָאה רעדורב רעטייווצ רעד .ניניק םעד ןוא טָאנ ןעניד רעוועג

 -עד ןוא רעדנעל רענַאידניא יד וצ עזַײר ַא ןכַאמ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה ןוא טגָאז

 רעד ,ךיז טכַאד רימ יו ןוא ,רעטסגנִיי רעד .ןנעמרַאפ ?ייט ןַײז ןדנעוװרַאפ ףיור

 ןקידנערַאפ ןרָאפקעװַא רעדָא ךריק רעד ןעניד ליוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה ,רעטסנולק

 .ַאקנַאמאלאס ןיא םוידוטש ןַײז

 ,הירַאב ןַײז רעדעי ןבילקענסיוא ןוא ןעוועג םיקסַאמ ןבָאה רימ רָאנ יוװ ןוא

 -ענ טָאה רע יו ױזַא ,ןצרוק ןיא ןוא ןעמונענמורַא ןעמעלַא זדנוא רעטָאפ ןַײמ טָאה
 רע טָאה םענייא ןדעי .טנָאזענוצ זדנוא טָאה רע סָאװ טריפענסיוא רע טָאה ,טנָאז

 ירד וצ ,ךיז טקנעדענ רימ יו ,טכַאמענסיוא טָאה סָאװ ,קעלייכ ןַײז טלייטעגסיוא

 םעד טפיקענּפָא טָאה רעטעפ ַא רערעזדנוא סעמכַאמ ,ןמוזעמ ןיא רעלַאט טנזיוט

 -רַאֿפ טשינ לָאז עלכַאנ יד יידעק ,טלעג רַאב טימ טלָאצַאב טָאה ןוא טוג ןצנַאנ

 -נוא טימ טנגעזעג ַײרד עלַא ךיז רימ ןבָאה גָאט םענענייא םעד ןוא ,ןרעוו טדמערפ

 ךעלשטנעמ טינ זיא'ס זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ סעמכַאמ ,ןוא ,רעטָאפ ןביל רעזד

 ךיא בָאה ,ןנעמרַאפ קינייוו ױזַא טימ רעטלע רעד ףַא ןבַײלבראפ לָאז רעטָאפ ןַײמ

 ,םנזיוט ייווצ ןעמענ ךיז רעלַאט טנזיוט ַײרד ענַײמ ןופ לָאז רע טלעױּפעג םיא אב

 .עקירעביא סָאד ןַײז גונעג רימ רַאפ טעװ ,רענלעז ַא יוװ ךיז ןענעדרָאוצנַײא ףַא ןוא

 רענייא רעדעי ןבעגעג םיא רעדירב ייווצ ענַײמ ןבָאה ,ליּפשַײב ןיימ ןופ טגעװַאב

 -וזועמ רעלַאט טנזיוט ריפ טימ ןבילבעג זיא רעטָאפ ןַײמ זַא ױזַא .רעלַאט טנזיוט וצ
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 ,טונ םענופ קעלייכ ןַײז ףַא ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ ,טנזיוט ַײרד ךָאנ טימ ןוא ענעמ

 -לצרָאװעגנַײא ןַא םיא ףַא ןבַײלברַאפ רָאנ ,ןֿפױקרַאפ טלָאװענ טשינ טָאה רע סָאװ
 ,רעט

 ,ןרעזדנוא רעטעפ םעד טימ ןוא םיא טימ טנגעזעג ,טגָאזעג יו ,ךיז ןבָאה רימ,
 ןסיוו וצ ייז טגָאזענוצ ןוא ,ןעמעלַא זדנוא ןופ ןרערט ךַאס ַא טימ ןוא גנַאב םיורנ טימ
 רעדָא עכָאלצַאה טימ ,זדנוא טייג סע יוװ ,טייחנגעלעג ַא ןַײז רָאנ טעװ סע ןעוו ,ןבעג
 ןוא עכָארב ןַײז ןעמוקַאב ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ,טגָאזעגוצ םיא ןבָאה רימ .טרעקרַאפ
 -נַאקיִלַא ןייק ךיא ןוא עיליוועס ןייק רעטייווצ רעד ,ַאקנַאמַאלַאפ ןייק רענייא ,קעוװַא
 - סָאװ ,ףיש רעונעג ַא טרעקנַארַאפ טייטש טרָאד זַא ,טסווורעד ךימ בָאה היא ּוװ ,עט
 | .ַאונעג רַאפ לָאװ ןָא טדָאל

 סרעטָאפ ןַײמ ןופ קעװַא ןיב ךיא יװ ןרָאװעג זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ ןיוש
 םוש ןייק ךיא בָאה ,ווירב עקינייא ןבירשעג בָאה ךיא שטָאכ ,ןרָאי עלַא יד ןוא ,זיוה
 בָאה ךיא סָאװ ןוא .רעדירב ענַײמ ןופ טשינ ןוא םיא ןופ טשינ ,טַאהעג טשינ עירעי

 ,ןלייצרעד רעציקעב ךַײא ךיא לע ,טכַאמעגכרוד טַײצ רעד ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 ןיב עזַײר רעכעלקילג ַא ךָאנ ןוא עטנַאקילַא ןיא טצעזענפיוא ךימ בָאה ךיא,
 ךימ בָאה ךיא ּוװ ,ןַאלימ ןייק קעװַא ךיא ןיב טרָאד ןופ .ַאונעג ןייק ןעמוקעגנָא ךיא
 ךימ ךיא בָאה טלָאװעג ןוא עשַאבלַאה רעשירענלעז טימ ןוא רעוועג טימ טגרָאזַאב
 -קעלַא ןייק געוו ןיא ןעוועגנ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ןוא .עטנַאמַאיּפ ןיא ןענעדרָאנַײא

 טיינ אבלא עד טשריפסיורנ רעד זַא ,טסּווורעד ךימ ךיא בָאה ,ַאלַאפ עד עירדנַאס

 םיא וצ קעװַא ןיב ןוא סולשַאב ןַײמ טרעדנעעג בָאה ךיא .עירדנַאלּפ ןייק רעבירַא

 יד סייעב ןעוועג ןיב ךיא ,טריפעגנָא טָאה רע סָאװ ןטכַאלש יד ןיא טנידעג םיא ןוא

 -ןענַאפ וצ טנידרעד ךימ בָאה ןוא ןעמוקעגמוא ןענַײז סָאנרַאה ןוא ןָאמעגע ןפַארג

 -רוא עד ַאגעיד ןעמָאנ ןטימ ,ארַאכַאלַאדַאוונ ןופ ןַאטיּפאק ןטמירַאב ַא ןופ רעגערט

 יד ןעמוקעגנָא זיא ,עירדנַאלפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא יו טַײצ לקיטש ַא ךָאנ ןוא ,ַאניב

 ןופ ,רעטפניפ רעד סויּפ טסבױּפ רעד טייקילייה ןַײז סָאװ ,דנוב םעד ןנעוו עידעי

 -ניימעג םעד ןגעק עינַאּפש טימ ןוא קידענעוו טימ ןסָאלשעג טָאה ,ןעקנעדנָא ןקילעז

 סָאד ןעמונראפ טָאלפ ןַײז טימ טַײצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,קרעט םעד ,עניופ ןעמַאז

 :סידענעוו ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןרעּפיצ לזדניא עטמירַאב

 | .עדיײװַא עטרעװסנרעױדַאב ןוא עכעלקילנמוא ַא

  ןַײז טמוק דנוב םעד ןופ לַארענעג רַאפ זַא ,סעמע ,ךיז ןעמ טָאה טסּוטגרעד,

 ןָאד גיניק ןביל רעזדנוא ןופ רעדורב ַא ,רעכיירטסע רעד ןַאוכ ןָאד טייקרעטיול
 -עג טרעוו סָאװ ,טַארַאּפַא-עמָאכלימ רעסיורג רעד זיא ןרָאװעג טנַאקַאב .עּפילעּפ
 רענַאב םעד רימ ןיא ןפַאשעג ןוא ןניֹוװַאב ןוא טנערעגנָא ךימ טָאה סָאד ןוא טיירג

 ןַא ךיא בָאה טַאהעג שטָאכ ןוא .טכַאלש רעטרַאװרעד רעד ןיא ןקילײטַאב ֹוצ ךיז

 טעװ סָאװ ,טייהננעלעג רעטשרע רעד ַאב זא ,גָאזוצ ןסיוועג ַא טַאמיק ןוא גנונַא

 -עג רעסעב ץֹלַא סָאד ךיא בָאה ,ןאטיּפַאק וצ ןביוהרעד ךימ ןעמ טעוװ ,ןכַאמ ךיז

 .עילַאטיא ןייק קעװַא ןיב ןוא ,ןָאטעג עקַאט סע בָאה ךיא יװ ,ןזָאלרעביא טלָאװ
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 ןַא טימ לָאז רעכַײרטסע רעד ןַאוכ ןָאד רַאה רעד זַא ,קילג סָאד ךיא בָאה טַאהעג

 טימ ןקיניירַאפ ךיז לָאּפַאענ ןייק קעװַא רע זיא טרָאד ןופ .ַאונעג ןייק ןעמוק סעמע

 בָאה ךיא .ַאניסעמ ןיא ןָאטעג רעטעּפש סָאד טָאה רע יו ,קידענעוו ןופ טָאלפ םעד

 -ַאק ַא יװ ןיוש ,טכַאלׂש רעכעלקילג טסרעסיוא רענעי ןיא ןענופעג ,סע טסייה ,ךימ

 -רַאפ סע בָאה ךיא סעמכַאמ ױזַא טשינ דַארג םעד וצ ןביוהרעד ,רעייגסופ ןופ ןַאטיּפ

 ױזַא זיא סָאװ ,גָאט םענעי ןיא .טלָאװעג לזַאמ רעטונ ןַײמ טָאה ױזַא רָאנ ,טניד

 ןעזעגמורַא טלָאמעד ךיז טָאה ןעמ סעמכַאמ ,םוטנטסירק םעד ראפ ןעוועג ךעלקילג

 ,טביולנעג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ עלַא ןוא טַאהעג טָאה טלעוו יד סָאװ ,סעָאט םעד ףַא

 ןעוו ,ךיא גָאז ,גָאט םענעי ןיא ,םַאי ןפַא ןַײז רעוויונ טשינ ןקרעט יד ןעק ןעמ זַא

 -ייא ךיא ןיב ,רענַאמָאטַא יד ןופ עוַײג יד ןוא ץלָאטש רעד זיא ןרָאװעג ןכַארבעג

 ענעלַאפעג טיוט יד ןעוועג ןענַײז רעכעלקילג םורָאװ) עכעלקילג ליפ ױזַא ןשיווצ ,רענ

 ןיב ,(ןעוועג ךעיײצַאנעמ ןבָאה ןוא ןבילבעג ןבעל ןענַײז סָאװ יד רעדייא ןטסירק

 יװ ,ןעגנוטרַאװרעד עלַא ןגעק ,סעמכַאמ .רעכעלקילגמוא רעד ןעוועג רענייא ךיא

 ,טכַאנ רעד ןיא ךימ ךיא בָאה ,ןױרק-םַאי ַא ןעמוקַאב וצ ,ןטַײצ עשימיור יד ןיא

 יד הַא עטנעּפ ַא ןוא סיפ יד ףַא ןטייק טימ ןעזרעד ,גָאט ןטמירַאב םעד ךָאנ סָאװ

 | ,טנעה

 ,רישזלַא ןופ גיניק- ,ילַאשטוא רעד יו םעדכָאנ ;ױזַא סע זיא ןעמוקעגרָאפ ןוא,

 קינעטרעטנוא טָאה ןוא ןלַאפַאב זיא ,רעבױר-םַאי רעקידלזַאמ ןוא רעטנעוורעד ַא

 יו רעמ טשינ ריא ףַא ןענַײז ןבילבעג סָאװ ,היש-ןַאטיּפַאק רעטלַאמ יד טכַאמענ

 ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ,טקידנּוװרַאּפ ַײרד עֶלַא ןוא ,ןרילַאװַאק ענעבילבעגנבעל יירד

 .ייט ןַײמ טימ ןעוועג ןיב ךיא ּגװ ,ַאערדנַא ןַאוכ ןופ ףישיןַאטיּפַאק יד פליה וצ ריא

 ןעננירּפשפורַא ,לֵאפ ַאזַא ןיא ןָאט ףרַאדַאב ןעמ יו ,ןָאטעג בָאה ךיא רָאנ יו ןוא

 -עג טָאה ןוא טַײז ַא ןָא ןָאטעג יירד ַא ךיז רע טָאה ,רעילַאנ סרענגעק םעד ףֵא

 רענייא ןבילברַאפ ךיא ןיב ,םורַא ױזַא ןוא ,ןעגנירּפשכָאנ רימ רענלעז ענַײמ טרעטש

 בילֹוצ ןרעוו טנעקעג טשינ ייז ןגעק ךימ בָאה ךיא סָאװ ,םינָאס ענַײמ ןשיווצ ןיילַא

 ,ריא יװ ןוא ,טשרעהַאכ ןטקידנּוװעצ ַא ךימ טָאה ןעמ ,ץרוק .לָאצ רעסיורג רעייז

 ןַײז טימ טעװעטַארעג ךיז ,ילַאשטוא רעד טָאה ,טרעהעג ןיוש טָאה ,ןרַאה ענַײמ

 ךיא ןוא ,רענעגנַאפעג ַא טכַאמ ןַײז ןיא ןבילבענ ןיב ךיא ןוא ערדַאקסע רעצנַאג

 רענעגנַאפעג רעד ןוא עכעליירפ ליפ ױזַא ןשיווצ רעקירעיורט רעד ןעוועג ןיב רענייא

 ןבָאה סָאװ ,ןעוועג ןענַײז ןטסירק טנזיוט ןצפופ סעמכַאמ .עַײרפ ליפ ױזַא ןשיווצ

 ןדנובעגוצ ןענַײז סָאװ עלַא יד ,ןעמוקַאב טייהַײרפ ענעשטנווועג רעייז גָאט םענעי

 י .טָאלפ ןשיקרעט םענופ סרעדור יד ֹוצ ןעוועג

 קרעט רעסיורג רעד ּוװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ךימ ןעמ טָאה טריפעגקעווַא,

 - רע טָאה ןָאטעג סעמכַאמ ,םַאי םענופ לַארענעג רַאפ טמיטשַאב רַאה ןַײמ טָאה םילעס

 טימ טכַארבענ רע טָאה ,טומ ןַײז ןופ זַײװַאב סלַא ןוא טכַאלש רעד ןיא וויוכ ןַײז

 ןוא ייווצ רָאי סָאד ,רָאי ןטייווצ םעד .ַאטלַאמ ןופ טרַאדנַאטשי ןזעיגילעד םעד ךיז

 -ןַאטיּפַאק רעד ףַא רערעדור ַא יו ,ָאנירַאװַאנ ןיא ןענופעג ךימ ךיא בָאה ,קיצעביז
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 -רַאֿפ יד םקרעמענ בָאה ןוא טראד ךיא בָאה ןעזעג .סנרעטספַאל יירד יד טימ ףיש

 םעמכַאמ :טָאלפ ןשיקרעט ןצנַאג םעד ןפַאה םעניא ןעגנַאפ וצ טייהנגעלעג ענעעז

 רעכיז ןענַײז ,ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרַאשטינַאי ןוא טַײל-ךערזימ עֶלַא

 טַאהעג טיירג ןיוש ןבָאה ןוא ,עפוג ןפַאה םעניא ןלַאפרעביא ייז טעװ ןעמ זַא ןעוועג

 -טִנַא וצ דלַאב ,ערעייז ךיש יד ןענַײז סָאד סָאװ ,ןכַאמַאוַאּפ ערעייז ןוא ןָאטנָא רעייז

 יד ןעוועג זיא סיורג ױזַא :טכַאלש רעד ּפַא ןטרַאו טינ ןוא עשַאבַאי רעד טימ ןפיול

 -כַאמ טשינ ,שרעדנַא ןעוועג זיא טרעשַאב רָאנ .טָאלפ רעזדנוא רַאפ ערעייז עריומ

 םעמכַאמ רָאנ ,ןפיש ערעזדנוא טריפעג טָאה סָאװ ,לַארענעג םענופ ןעזרַאפ םעד סעמ

 סע טזָאלרעד ןוא ױזַא ליוו טָאנ סעמכַאמ ןוא טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ דניז יד

 םורַא ױזַא ןוא .ףָארטש ןַײז ןריפסיוא ןלָאז סָאװ םינָאילַאט ןַײז קידנעטש ןלָאז

 טַײל יד ,ָאנירַאװַאנ ןבעל ,ןָאדָאמ לזדניא ןּפַא ןבילקרַאפ ךיז ילַאשטוא רעד טָאה

 טירטוצ םעד טקיטסעפַאב טָאה ןוא עשַאבַאי רעד ףַא טצעזעגסיוא רע טָאה ענַײז

 -קירוצ זיא ןַאוכ ןָאד רַאה רעד זיב טרַאװעגּפָא ליטש' רע טָאה טרָאד ןוא ,ןּפַאה םוצ

 | | | .ןעמוקענ

 ,(עבמַאד יד) ?ַאסערּפ ַאל , רעילַאנ םעד ןעמונרַאפ ןעמ טָאה עזַײר רעד סייעב
 -װ

 .דרָאב עטיור יד רעבױר-םַאי ןטמירַאב םעד ןופ ןוז א ןעוועג זיא ןַאטיּפַאק ריא סָאװ

 -לעװ יד) ?ַאבָאל ַאל, ןעמָאנ ןטימ רעילַאנ רעלָאּפַאענ רעד םיא טָאה ןעמונראפ

 ןוא רעקידלזַאמ ,רענלעז יד ןופ רעטָאפ ,ץילב-עמָאכלימ םעד ןופ טריפעגנָא ,(עכעפ

 ַאטנַאס ןופ זיקרַאמ ,ןַאזַאב עד ָארַאװלַא ןָאד ןַאטיּפַאק רעטגיזַאב טשינ לָאמנייק

 - ןעוועג ."ַאסערּפ ַאל , ןּפַאכרַאפ ןסייעב גנוריסַאּפ ַא ןזָאלסױא טשינ ָאד ?יוו ךיא .זורק

 רע זיא טכעלש יוזַא ןוא עשורעמ עשָאר ַא דרָאב רעטיור רעד ןופ ןוז רעד זיא |

 יד ַאב ןסעזעג ןענַײז סָאװ יד רָאנ יװ זַא ,ענעגנַאפעג ענַײז טימ ןעגנַאגַאב ךיז

 ןיא ןדַײנשנַײרַא ךיז ןוא ןעמוקוצ "ַאבָאל ַאל, רעילַאג םעד ןעזרעד ןבָאה ,סרעדור
 -וּפַאק רעייז טּפַאכעג ןוא סעלסעוו יד ןפרָאװעגקעװַא לָאמַאטימ עלַא ןבָאה ,ןרעייז

 רעלענש ןלָאז ייז ןגירשעג ןוא לקירב ןטשרעטניה םעד א ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאט

 ,זָאנ רעד וצ ןטניה םענופ ,קנַאב ֹוצ קנַאב ןופ טרעדַײלשענ םיא ןבָאה ןוא ,ןרעדור

 רעבירַא ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,ּפעלק ?יפוזַא ןפהָאװעגנַײרַא םיא עסַײמ סייעב ןוא

 רע זיא רעזכַא ַאזַא .םענעג ןיא ןעוועג ענַײז עמָאשענ יד ןיוש זיא ,םױבטסַאמ םעד

 | .טַאהעג םיא ייז ןבָאה טנַײּפ ױזַא ןוא ייז וצ ןעוועג

 םעד ,רָאי ןטייווצ ןפַא ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענַײז רימ
 ןַאוכ ןָאד רַאה רעד ױזַא יו טסּגוװורעד טרָאד ךיז ןעמ טָאה ,ןטסקיצעביז ןוא ַײרד

 רעד ןופ ץיּפש םעניא טלעטשעגקעוװַא טָאה ןוא ןקרעט יד אב סינוט ,ןעמונרַאפ טָאה

 ןשרעה וצ טרָאד טייקכעלגעמ עדעי ןטינשענּפָא טימרעד ןוא ןטעמאה יילומ גנורינער

 -עג טָאה טלעװו יד סָאװ ,רָאמ ןטסקיטומ ןוא ןטסקידעשיר רעד ,ןדימַאה יילומ

 -רעביא רעד טימ ןוא עדיײװַא יד קרעט ןסיורג םעד טָאה ןָאטעג גנַאב קרַאטש .טַאה

 -ינער יד טימ טכַאמעג םעֶלָאׂש רע טָאה ,ןגָאמרַאפ עקינַײז עלַא סָאװ טייקטציּפשעג

 ַא טימ ןוא ,רע יו רעמכָאנ טרעגַאב םעֶלָאׂש םעד ןבָאה סָאװ ,קידענעוװ ןופ רער
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 -סעפ יד ןוא ַאטעלָאג יד ןלַאֿפַאב רע זיא ,ןטסקיצעביז ןוא ריפ םעד ,רעטעּפש רָאי

 סייעב .עטצישַאב גונעג טשינ סינוט ןיא טזָאלענרעביא טָאה ןַאוכ ןָאד סָאװ ,גנוט-

 גנונעפָאה םוש ןָא רעדור םוצ טדימשעגוצ ןעוועג ךיא ןיב ,ןסיױטשנעמַאזוצ עלַא יד

 ,ןזיילסיוא ךימ לָאז ןעמ טרַאװרעד טשינ ךיא בָאה ,סלַאפנלַא .ןרעוו וצ טַײרּפַאב

 .קילגמוא ןַײמ ןנעוו רעטָאפ ןַײמ וצ ןבַײרש ךיא בָאה טלָאװעג טשינ סעמכַאמ

 עשיקרעט זיולב ּוװ ,גנוטסעפ יד ןריולרַאפ ,ַאטעלָאנ יד רימ ןבָאה ןריולרַאפ

 ןופ רעבַארַא ןֹוא ןרָאמ ןוא ,טנזיוט קיצעביז ןוא ףניפ ןעוועג זיא עטלָאצעג רענלעז

 -ענ ןוא עיצינומ טימ טַײל עֶלַא יד ןוא ,טנזיוט טרעדנוה ריפ רעכעה עקירפַא ץנַאג

 ןטישרַאפ טנעקעג ייז ןטלָאװ זיולב סנפיוה יד טימ זַא ,ליפ ױזַא רעבערג ןוא רעוו

 סָאװ ,אטעלָאג יד ןריױלרַאפ ןעמ טָאה טשרעוצ .גנוטסעפ רעד טימ ַאטעלָאג יד

 -רַאפ ןוא ,ןטערטוצ טשינ ריא וצ רָאג ןעק ןעמ זַא ,טנכערעג ןעמ טָאה טלָאמעד זיב

 וצרעד ןבאה סָאװ רעקיטיײטרַאפ עריא ןופ דלוש רעד בילוצ טשינ יז ןעמ טָאה ןריול

 טָאה קיטקַארּפ יד סעמכַאמ רָאנ ,טנעקעג ןוא טפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןָאטעג

 -יא ,רעבדימ רעקידמַאז רעד ןיא ןעײשנַארט ןלעטשוצפיוא זיא סע גנירג יו ,ןזיוװַאב
 ןקרעט יד ןוא דרע רעד רעטנוא סעינָאלד ייווצ ןעוועג רעסַאװ סָאד זיא קינייװענ

 דמַאז קעז טימ ןוא ףיט יד ןלייא ייווצ עליפַא רעסַאװ ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה

 יד ןניטשעגרעביא ןבָאה ייז זַא ,ןעַײשנַארט עכיוה ענױזַא ןביוהענפיוא ייז ןבָאה

 -יש רענעּפָא רעד ןלעטשנגעקַא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ןרעיומ-ננוטסעפ

 יד | | / ,יירעס

 ןיא ןסילשנַײא טינ ךיז ןלעוו ערעזדנוא זַא ,גנוניימ ענַײמעגלַא יד זיא ןעוועג

 יד רָאנ .גערב םַאב דלעפ םענעּפָא ןפַא עניוס םעד ןטרַאװּפָא ןלעוו ןוא אטעלַאנ רער

 .ןלַאפ יד ןיא טנוװַאהַאב טשינ ןענַײז ןוא קינייװנסיױא ןופ ןדייר ,סָאד ןנָאז סָאװ

 טנזיוט ןביז םיוק ןעוועג ןענַיז גנוטסעפ רעד ןיא ןוא ַאטעלָאנ רעד ןיא ביוא סעמכַאמ

 -ינ סנייא ןוא סנייא ןעווענ ןטלָאװ ייז עליפַא ,לָאצ עניילק ַאזַא טָאה יו זיא ,רענלעז

 רעסיורג אזַא ןנעק גנוטסעפ רעד ןיא ןבַײלב ןוא דלעפ ןפַא סױרַא טנעקעג ,םיריוב

 ,גנוקיטייטרַאפ ןָא גנוטסעפ ַא ןייג ןריולרַאפ ןזָאל רָאג ןעמ ןעק יוװ ןוא ?םינָאס לָאצ
 ךָאנ וצֹרעד ,םינָאשקַא ןוא םינָאס ליפ ױזַא ןופ טלננירעגמורא זיא יז זַא טארפיב

 יה ?דנַאל ןיא ייז אב
 -יימ רעד טימ ןעוועג ךיוא ןיב ךיא ןוא ,ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ךַאס ַא ראנג = |

 טָאה רע סָאװ ,עינַאּפש טימ ןָאטעג דעסעכ ןרעדנוזַאב ַא טָאה למיח רעד זַא ,גנונ

 ףיוז םעד ןוא זייב סָאדלַא ןופ קעדוצ ןוא בלעוועג םעד טָא ןכַאמ ווערָאכ טזָאלעג

 ןָא טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,רעטלעג ריש ַא ןָא ןופ ליומ ןקידנסערפעצ ןוא םַאוװש ןוא
 טָאה ןעמונעגנַײא זַא קנעדנָא םעד ןטיהוצנַײא יידעק זיולב ,טדנעוושראפ ןצונ םוש

 םעד לרַאק ןכעלגיזאבמוא רָאנ זיב םעד ןופ עינַאּפש עכעלקילג טסרעסיוא יד יז

 -רעטנוא ,ןַײז טעװ ןוא זיא יז יו ,ןכַאמ וצ קיבייא יידעק ,יז זומ ןעמ ךַײלג ,ןטפניפ
 -וויענ רָאנ ,גנוטסעפ יד ךיוא ןעמ טָאה ןריולרַאפ .רענייטש עקיזָאד יד טימ ןרַאּפש

 -רַאפ יז ןבָאה סָאװ רענלעז יד סעמכַאמ ,טָארט אב טָארט ןקרעט יד יז ןבָאה ןענ
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 -נאווצ ןוא ייווצ יד ןיא זַא ,ןנָאלשעג ךיז קיטכעמ ןוא קיטומ ױזַא ןבָאה ,טקיטייט

 -רַאהעגסיױא רעינַאּפש יד ןבָאה ,טכַאמענ ןבָאה ןקְרעט יד סָאװ ,ןלַאפרעביא קיצ

 ַא ןעגנַאפעג טשינ ייז ןבָאה םענייא ןייק .טנזיוט קיצנאווצ ןוא ףניפ ייז ןופ טענ
 ןופ זַײװַאב רערָאלק ןוא רערעכיז א .ענעבילבעגנבעל טרעדנוה ַײרד יד ןופ ןטגוזעג
 ןוא טקיטייטראפ ךיז ןבָאה רעינַאּפש יד טונ יו ןוא ערּוװנ רעד ןוא טומ םעד
 רעניילק ןייא רָאנ ןבענעגרעטנוא ךיז טָאה טרוה ןיא .ןטסָאּפ רעייז טיהעגנַײא
 רעד רעטנוא ,ערעזָא רעד ןטימ ןיא ןענַאטשענ זיא סָאװ ,םערוט רעדָא ןָאיטסַאב

 ,רענלעז רעטמירַאב ַא ןוא ַאיסנעלַאװ ןופ רילַאװַאק ַא ,ארעגָאנַאס ןָאד ןופ גנוריפנָא

 -עלָאנ רעד ןופ לַארענעג ,ָארערַאק אטרעוּפ ָארדעּפ ןָאד ןעמ טָאה ןעננַאפעג
 סע ןוא ,גנוטסעפ ןַײז ןקיטיײטרַאפ וצ ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה סָאװ ,ַאט
 רע זיא סורדרַאפ ןופ זַא ,ןריולרַאפ יז טָאה רע סָאװ ןסָארדרַאפ ױזַא םיא טָאה

 -ענ ןיא טריפעג םיא טָאה ןעמ ןיהּווו ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןייק געוו ןפַא ןברָאטשעג

 ָאירבַאנ ןעמָאנ ןטימ לארענעג-ננוטסעפ םעד ךיוא ןעמ טָאה ןעגנַאפעג .שינעגנעפ

 -ייז ןלַאפעג ,רענלעז רעקיטומ טסרעסיוא ןוא רעינעשזניא רענַאלימ ַא ,ןָאילעװרעפ

 ד ןַאנַאפ ייז ןופ רענייא ,ןשטנעמ עקיטכיוו ךַאס ַא ןעגנוטסעפ עדייב יד ןיא ןענ

 ,עועטעב רעטונג רעייז ַא ,סענַאהָאי ןקילייה ןופ ןדרָא םענופ רילַאוַאק א ,אירָא

 ,רעדורב ןַײז וצ ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ טייקדלימ רעד ןופ ןעז וצ זיא סָאד יו

 ,טױט ןַײז זיא ןרעױדַאב וצ רעמכָאנ ןוא .ַאירֶא עד אערדנַא ןַאוכ ןטמירַאב םעד

 -נֶא רעייז טיורטעג טָאה רע סָאװ ,רעבַארַא רֶאּפ א םיא ןבָאה טעגרַאהרעד סעמכַאמ
 -אמ ןיא ןריפוצוצ םיא ,ןרױלרַאפ ןיוש זיא גנוטסעפ יד זַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טָאב

 -סעפַאב ַא רעֶדָא לגנוטסעפ ןימ ַא זיא סָאװ ,אקרַאבַאט ןייק ,עשַאבלַאה רעשיר

 -ןלַארָאק טימ נערב םענעי ַאב ךיז ןקיטפעשַאב סָאװ ,רעונעג יד ןופ זיוה טקיט

 -ענ םוצ טכארבעג ןוא ןטינשעגּפָא ּפָאק םעד םיא ןבָאה רעבַארַא עקיזָאד יד .גנַאפ

 -ַאּפש רעזדנוא ןעוועג םעיײקעמ ייז ףַא טָאה רע ןוא ,טָאלּפ ןשיקרעט םעד ןופ לַארענ

 -ַײװגנַאל רעטערַאפ םעד זיא קילַײא זיא טַארַאפ רעד ןעוו עליפַא , :טרָאװכירּפש שינ

 יד טכארבעג םיא ןבָאה סָאװ ,טַײל יד טָאה לָארענענ רעד זַא ,טלייצרעד ןעמ ;"קיל

 -ץבעל ַא טכַארבעג טשינ םיא ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,ןעגנעהוצפיוא ןלױפַאב ,ענַאטַאמ

 | .ןקיד

 זיא .ןעגנַאגעג ןריולראפ גנוטסעפ רעד ןיא ןענַײז סָאװ ,רעינַאּפש יד ןשיווצ

 סנעדענ ךיא רענעריובעג א ,רַאלינַא עד ָארדעּפ ןָאד ןעמָאנ םעד טימ רענייא ןעוועג

 -ןענָאפ ןעוועג גנוטסעפ רעד ןיא זיא סָאװ ,עיזולַאדנַא ןיא טרָא ןכלעוו ןופ טינ ןיוש

 טָאה ןטייקיעפ ערעדנוזַאב .?כייס םענעטלעז ןוא ןעזנָא סיורג ןופ רענלעז ַא ,רענערט

 פזַאמ ןַײז סעמבַאמ ,סע נָאז ךיא .עיזעָאּפ טפור ןעמ סָאװ ןירעד ןזיוװענסױרַא רע

 זופ ףַאלקש רעד ןַײז וצ ןוא קנאב ןַײמ וצ ןוא רעילַאג ןַײמ וצ טריפעג םיא טָאה

 -ַאק רעד טָאה ,ןפַאה םענעי ןֹופ ןרָאפענּפָא ןענייז רימ רעדייא ןוא ,סָאבעלַאב ןַײמ

 רעד ףַא םענייא ,ןפַאטיּפע ןופ רעגייטש םעד ףַא ןטענַאס ייווצ טסַאפרַאפ ריִלֵאוו

 ,ןריטיצער טציא ךַײא ייז זומ ךיא ןוא .גנוטסעפ רעד ּףַא ןטייווצ םעד ןוא ַאטעלָאג
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 רעכיג ךַײא ןלעװ ייז זַא ,ןכער ךיא ןוא ,קינייװנסױא הַא ייז ןעק ךיא סעמכַאמ

 | .שעפענסעמנַא רעדייא ןפַאשרַאפ ןגינענרַאפ

 .ארדעּפ ןָאד טנַאמרעד טָאה רענעננַאפעג-סגירק רעד ןעו טנעמָאמ םעד ןיא

 ירד עלַא ןוא רעדירב עטוג ענייז וצ ןָאטעג קוק ַא ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה ,רַאליגַא עד

 -ויא טָאה ,ןטענָאס יד ןגעוו ןדייר ןעמונעג טָאה רע זַא ןוא .טלכיימשעצ ךיז ןבָאה

 ;ןֿפורעגנָא ךיז ייז ןופ רענ

 טלָאז ריא ךַײא ךיא טעב ,רעטַײװ טלייצרעד טייקידענעג רעַײא רעדייא

 -רעד ָאד טָאה ריא סָאװ ,רַאליגַא עד ָארדעּפ םעד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ןנָאז רימ

 ,טנָאמ

 זיא -- ,טרעפטנעעג רענעגנַאפעגסנירק רעד טָאה -- ,טנַאקַאב זיא רימ יו ---

 "רַא ןַא רַאפ טדיילקרַאפ ןפָאלטנַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןַײז רָאי ייווצ ךָאנ רע

 ףַא ןעמוקעגנָא רע זיא יצ טשינ סייוו ךיא ןוא ,ןָאיּפש ןשיכירג ַא םענייא טימ טוַאנ

 ךיא בָאה ,םורַא רָאי ַא ןיא ,םעדכָאנ סעמכַאמ ,ָאי זַא ,ןיימ ךיא שטָאכ ,ַײרפ רעד

 ןגערפ טנעקעג טשינ םיא בָאה ךיא רָאנ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךירג םעד ןעזענ

 .עזַײר ענעי ןעננולעג זיא יו

 רעד סעמכַאמ --- .טרעפטנעעג רילַאװַאק רעד טָאה -- ,ןעגנולעג זיא יז ---

 -עג זיא ןוא טָאטש ןיא זדנוא אב טציא טניֹוװ ןוא רעדורב ןַײמ זיא ָארדעּפ ןָאד

 ' .רעדניק ַײרד טימ בַײװ ַא טָאה ןוא ךַײר ןוא טנוז

 םעד רַאפ --- טגָאזעג רענעגנַאפעגסגירק רעד טָאה -- טָאג ריד קנַאד ךיא ---

 טכַאד רימ יװ ,ןגינעגרַאפ ַאזַא ךָאנ ָאטשינ םורָאװ ,ןָאטעג םיא טסָאה וד סָאװ סטונ

 .טײהַײרּפ ענעריולרַאפ יד ןעניוועגקירוצ יו סיורג ױזַא ןַײז לָאז סָאװ ,ךיז

 יד זַא -- ,טגָאזעג רילַאװַאק רעד טָאה --- ,ןגָאז ךַײא ךיא ןעק ךָאנ ןוא ---

 .ךיא ןעק ,טסַאפרַאפ טָאה רעדורב ןיַײמ סָאװ ,ןטענָאס

 .רענעגנַאפעגסנירק רעד טָאה -- ,ייז טנָאז טייקידענעג רעיא ױזַא ביוא ---

 - .רימ ןופ רעסעב ןנָאז ןענעק ייז טזומ ריא --- ,טגָאזעג

 טענַאס רעד ןוא --- ,טרעפטנעעג רילַאװַאק רעד טָאה --- ךימ טיירפ סע ---

 ;ױזַא ךיז טנעייל ַאטעלַאנ רעד ןופ

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ

 .םענעגנַאפעגסגירק םעד ןופ עטכיששנ יד טלייצרעד רעטַײװ טרעוו סע ווו

 ט ע נ ַא ס

 ןכעלברַאטש רעיילש ןופ ַײרפ סָאװ ,עכעלקילנ ןלעז

 ןָאטעגפיוא טָאה ריא סָאװ סטוג םעד טיס טַײרפַאב ןוא

 ןָאטעג ףור ַא ךַײא רעדינ רעד ןופ למיה רעד טָאה

 .ןכעלברַא םעד ןופ עטסעב עטסכעה סָאד וצ
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 ,ןקירנַארב ןרָאצ טימ ןוא רעפייאדךרע טימ ןוא יב
 טומ טימ ןוא ערּוװג טימ ערעַײא םיפוג ןבָאה |

 טולב ןדמערפ טימ ןוא ןגייא טימ טברַאּפַאב
 . .ןקידמַאז ןדָאב םעד ןוא םַאי ןקידסענייכש

 ןריולרַאפ ָאד ריא טָאה ןבעל רָאנ ,טומ טשינ

 טנעה עדימ ערעַײא ןבָאה ,קידנברַאטש ןוא

 .ןכָאצינ םעד ןגָארטענ ,עטגיזַאב שטָאכ

 ןרעיומ ןשיװצ ןלַאפ רעקירעיורט רעַײא ןוא

 טלעוו רעד רַאג ןופ םור ךַײא טנַארט

 .עכַָארב ןַײז וצ ךַײא טקיש למיה ךיוא ןוא

 ,רענעגנַאפעגסגירק רעד טגָאזעג טָאה --- .ךיוא םיא ךיא קנעדענ ױזַא ---

 . -ַאק רעד טָאה -- ,קיטכיר םיא קנעדעג ךיא בוא ,גנוטסעפ רעד ןופ ןוא ---

 :ױזַא ךיז טנעייל --- ,טנָאזעג רילַאוװ

 ט ענַא ם

 ,ןביוטש ןוא דרע סעדורנ ןשיוװצ ןופ

 רענעלַאּפעצ קידרעקָא עוורוכ ןוֿפ
 רענלעז טנזיוט ַײרד ןופ עקילייה ןלעז ןבָאה

 .ןביוהעגפיורַא ךיז גנוניוװו רעסעב וצ

 ןבעל רעייז ןופ טפַאז יד טסיזמוא טשרעוצ

 ,טדנעװעגנַא זיא ןעוועג ערעייז ערוװנ ןוא

 טנעה ןבָאה עדימ ןוא עקינייוו זיב

 .ןבעגעגּפָא ךיז דרענוש ןופ ףרַאש םעד

 לופ רעדייסעק ןעװעג סָאד זיא דרע ןוא

 ןרעיודַאב רעטנזיוט ןוא ןעקנעדנָא טימ

 .עקיטולביקיטנַײה ןופ ןוא ןטַײצ עטלַא ןופ

 ךלוש ןוּכ ןייר יוזַא ןענַײז לָאמנייק רָאנ

 ןרעיוט סלמיה םוצ ףפיורַא טינ סעמַאשענ

 .עקיטומ םיפוג עניוזַא רע טָאה טקרַאטשענ טינ ןוא

 טיירפרעד ךיז טָאה רענעגנַאפענסנירק רעד ןוא ןלעפעג ןענַײז ןטענָאס יד

 טָאה רע ןוא ,רעדורב ןטוג ןַײז ןגעוו ןבענענ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עידעי רעד טימ

 | | :טגָאזעג ןוא עטכישענ ןַײז ןניוצעג רעטייוו

 -ַאב ןקרעט יד ןבָאה ,גנוטסעפ יד ןוא ַאטעלָאנ ַאל ךיז ןבענענרעטנוא --
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 -ַאב טשינ ןיוש ןעמ טָאה גנוטסעפ יד סעמכַאמ ,ןפרַאװעצנַײא ַאטעלָאנ ַאל ןליופ

 טָאה ,ימ רעקינייוו טימ ןוא רעלענש ןכַאמ וצ סָאד יידעק ןוא ,ןפרַאװניַײא טפרַאד

 רעווש יוזַא ךיז טָאה טַײז ןייא ןייק רָאנ .ןטַײז ַײרד ןופ טעוװענימעגרעטנוא יז ןעמ

 סורָאװ ,רעטסכַאװש רעד רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ יד יו ןבענעגכַאנ טשינ

 ַארפ םעד ןופ טכַאמעג ,עיצַאקיפיטרָאפ רעַײנ רעד ןופ ןבילבעג זיא סָאװ סָאד

 קעװַא ןכָאצינ טימ ןיא טָאלפ רעד ,רעציקעב ,ןלַאפעגנַײא טכַײל רעייז זיא ,ןיט

 ןברָאטשעג זיא םורַא םיִשָאדַאכ עכעלטע ןיא ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק קירוצ

 ,"סקַאטרַאפ ילַאשטוא, םיא ןעמ טָאה ןפורעג סָאװ ,ילַאשטוא רעד ,סָאבעלַאב ןַײמ

 רע זיא ַאזַא סעמכַאמ ,"דעמושעמ רעקידמירעוו רעד, סע טניימ שיקרעט ןיא סָאװ

 ןרָאסעכ ַא טל ןבעג וצ ןעמָאנַײב א ןקרעט יד ַאב ןיא טריפעגנַײא ןוא ,ןעוועג

 ןיא ןַארַאפ סָאװ רַאפרעד זיא סָאד .עלַײמ א רענַײז טיול רעדָא טָאה רענייא סָאװ
 -ןענַאמָאטִָא םעד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןעמענ-ןעילימַאפ ריפ יו רעמ טשינ ייז ַאב

 ףוג םעניא סעניורסעכ יד ןופ ךיז ןעמענ ,טנָאזעג ןיוש יו ,עקירעביא יד ןוא ,זיוה

 | .טסַײג םעניא סעלַײמ יד ןופ רעדָא
 ןופ ףַאלקש ַא יו ,עלח"וו רעד ַאב ןסעזענ זיא רעקידמירעוו רעד טָא ןוא,

 ,ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןטסקיסיירד ןוא ריפ ןפַא ןוא רָאי ןצרעפ ,ריזיוו-סיורג םעד
 ,עלסעוו רעד ַאב ןסעזעג זיא רע סייעב .טדַאמשעג ךיז סורדרַאפ ַא רעביא רע טָאה

 ,ןַײז םעקיונ ןענעק וצ םיא ןָא ךיז יידעק ןוא ,ןָאטעג שטַאּפ ַא םיא קרעט ַא טָאה

 רע זיא ןגיטשעג זַא ,קיטומ ױזַא רע זיא ןעוועג ןוא .ןביולג ַײז ןטיבעג רע טָאה

 -םטנָאנ עליפַא ןוא עטנָאנ עלא ךעלנייוועג ןגייטש סע יו ןנעוו עמורק יד רעביא טינ

 לַארענעג ךָאנרעד ןוא רישזלַא ןופ גיניק רע זיא ןרָאװעג רָאנ ,קרעט ןסיורג םענופ עט

 .ןַארַאפ עכולעמ רעד ןיא זיא סָאװ גנַאר רעטירד רעד זיא סָאד סָאװ ,םַאי ןופ

 רעטוג א עוועטעב רע זיא ןעווענ ןוא עירבַאלַאק ןופ ןעוועג רע זיא רענעריובעג ַא

 סָאװ ,ענעגנַאפעג ענַײז טימ ךעלשטנעמ רעייז ןעגנַאנַאב ךיז זיא ןוא שטנעמ

 רע יװ ,טלייטעצ ייז ןעמ טָאה טוט ןַײז ךָאנ ןוא ,טנזיוט ַײרד ייז רע טָאה טַאהעג

 -יוי ַא ךיוא זיא סָאװ) ריזיוו-סיורג םעד ןשיװצ ,טגָאזעגנָא עָאװַאצ ןַײז ןיא טָאה

 (רעטפינ םענופ ןיז עֶלַא טימ ךַײלג קעלייכ ַא טמענ ןוא ןברַאטש סָאװ יד ןופ שער

 ,דעמושעמ א םענייא וצ ןלַאפעגנַײרַא ןיב ךיא ןוא .םידָאמושעמ ענַײז ןשיווצ ןוא

 רע סייעב ןעגנַאפענ םיא טָאה ילַאשטוא רעד סָאװ ,קידענעװ ןופ רענעריובעג ַא

 ,ןעמוקַאב ביל ױזַא םיא טָאה ןוא ,ףיש ַא הַא סָארטַאמ רעגנוי סלַא טנידעג טָאה

 רעד רע זיא ןעוועג ןוא ,ןענַאסרַאג עטסביל ענַײז ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע זַא
 טָאה ןפורעג .ןעזעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,םידָאמושעמ ןשיווצ עשַאר רעטסערג

 ןוא ,רישזלַא ןופ גיניק רעד ךיוא ןוא ךַײר רע זיא ןרָאװעג ןוא ,אנַאנַאזַא םיא ןעמ

 סָאו ,רענעדירפוצ א ?סיבַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ ןעמוקענ ךיא ןיב םיא טימ

 ןצימע טנכערעגנ בָאה ךיא סעמכַאמ טינ ןוא .עינַאּפש ןופ טנָאנ ױזַא ןיב ךיא

 ןַײז רישזלא רימ טעוו רעשפע רָאנ ,גנוריסַאּפ רעכעלקילגמוא ןַײמ ןנעוו ןבַײרש

 יו סעלובכַאט עלַא טווורּפענסױא בָאה ךיא ּוװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק יו רעקידלזַאמ

 -לַא ןיא ךיא בָאה טנכערעג .ןטָארעג טשינ רימ ןיא ענייא ןייק ןוא ןפיולטנַא וצ
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 סעמכַאמ ,ןכַײרגרעד וצ שטנוװ ןַײמ יו ןעלטימ ערעדנַא ןעניפענוצסיוא רישז

 רימ זיא רעמָאט ןוא .טזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק ךימ טָאה ןַײז וצ יַײרפ גנונעּפָאה יד
 טנבשעכעגסיוא ,טעװענַאלּפענסױא בָאה ךיא יו שרעדנַא ןעמוקעגסױרַא לָאמ ןייא
 א ןכוז ןעמונעג ןוא קידנסיו טשינ טכַאמעג ךימ ךיא בָאה ,ןָאט ןעמונעג ןוא
 ,ןייז טשינ לָאז יז רענָאמ ןוא ךַאװש יוװ ,ןקרַאטש ךימ לאז סָאװ ,גנונעפָאה עטייווצ

 רענעסָאלשעגנַײא ןַא ,טכַארברַאפ ןבעל ןַײמ ךיא בָאה גנונעפָאה רעד טימ,

 טלַאה ןעמ גװ ,"דָאב יז ןפור ןקרעט יד סָאװ ,זיוה םעד ןיא רעדָא עסיפט רעד ןיא

 .עלעיצעּפס ערעדנַא ןוא ןטנַאטסערַא סניניק םעד יו ,ענעגנַאפעג עכעלטסירק יד

 םענופ ןטנַאטסערַא יד טניימ סָאד סָאװ ,"םָארק, רעד ןיא טלַאה ןעמ סָאװ יד
 רעש רעייז זיא ,ןטעברַא עמיודעכוא טעברַא-טָאטש יד ןעוט סָאװ ,טַארטַאטש

 טשינ ןבָאה ןוא ןטנַאטסערַא עכעלטנייוועג ןענַײז ייז סעמכַאמ ,ןעַײרּפַאב וצ ךיז

 -סיױא ןגעװ ןעלדנַאהרַאפ ןענעק םיא טימ לָאז ןעמ סָאװ ,סָאבעלַאב ןטַאוװירּפ ןייק

 .ןבָאה ןלָאז ייז עֶליִפַא ,טלעג-ןייל

 -עג ערעייז רעציזַאב לייט ןטלַאה ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,רעדעב יד ןיא;
 -יז ייֵז ןליפ טראד סעמכַאמ ,ןזיילסיוא םוצ ןענַײז סָאװ יד רעדנוזַאב ,ענעגנַאפ

 -יק םעד ךיוא .ןעמוקנָא טעװ טלעג-זיילסיוא רעייז זיב ,רערעכיז ןוא רעמעװקַאב

 טימ םענייניא טעברא ףַא טשינ ןעייג ,ןזיילסיוא םוצ ןענַײז סָאװ ,ןטנַאטסערַא סגיג

 רעד טימ ,זיילסיױא רעייז זיב גנַאל וצ טרעיוד סע ןדַײס ,ןטנַאטסערַא עטעשֶאּפ יִד

 םעד ןקישוצ לָאז ןעמ רעכעלגנירדוצ ןבַײרש טלָאמעד ייז ןעמ טגניווצ טעברַא

 -ןומ ַא ןיא סָאד סָאװ ,ץלָאה ךָאנ ענעי טימ םענייניא ייז טקיש ןעמ .זיילסיוא

 .טעברַא עקיטכיוורעד

 -רעד םסעמכַאמ ,ןזיילסיוא םוצ סָאװ יד ןופ ןעװעג ,סע טסייה ,ןיב ךיא;
 זַא ,ךיא בָאה טגָאזעג שטָאכ ,ןַאטיּפַאק ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ךיז ןעמ טָאה טסּוװ
 ןפלָאהעג טשינ סע טָאה ,ךעיוקעב טשינ ןיב ןוא ןגעמרַאפ ןייק טשינ בָאה ךיא
 - ,טַײל-ןיילסיוא ןוא ןרילַאװַאק יד ןשיוװצ טנכערַאפ ךימ טָאה ןעמ ןוא

 ,ןטיה וצ ךימ יידעק ױזַא טינ ,טייק ןייא זיולב רימ ןעמ טָאה טניײלענפיורַא,
 -רַאפ ןבעל ןַײמ ךיא בָאה ױזַא ןוא ,ןזיילסיוא םוצ ןיב ךיא זַא ,ןעמיס ַא רַאפ יוװ
 ןעמ סָאװ ,טַײל עוװעשַאכ ןוא ןרילַאװַאק ערעדנַא ךָאנ טימ דָאב רעד ןיא טכארב
 רעדָא ,לָאמליײט שטָאכ ןוא .טלעג-זיילסױא ייז רַאפ ןעמוקַאב וצ טרַאװעג טָאה
 ריפ ןבָאה ,טײקטעסַאנ ןוא רעגנוה טרעטַאמעג זדנוא טָאה ,קידנעטש טַאמיק
 ןעזעג ןוא טרעהעג טָארט ןדעי ףַא ןבָאה רימ סייעב יװ ןטילעג טשינ ױזַא לָאמנייק
 -פיוא םענייא ןעמ טָאה גָאט ןדעי .ןטסירק יד טימ ךיז טייגַאב ןעמ קידסעשיר יו
 רַאפ ץלַא ןוא ,ןטינשענּפָא ןרעיוא יד ןטירד ַא ,ןסימשרַאפ ןטייווצ ַא ,ןעגנַאהעג
 זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןיילַא ןקרעט יד ןוא ,עביס םוש ןָא רָאנ רעדָא ןטייקיגיילק
 ַא ןיא רע םורָאװ ,עװעט ןַײז ןיא זיא סָאד סעמכַאמ ,ױזַא טַאלג סע טוט רע
 ַא רענייא זיולב םיא טימ ןעמוקעגסיוא זיא טוג .ןימ ןכעלשטנעמ םענופ ךעייצער
 עניוזַא רע טָאה ןָאטעג שטָאכ סָאװ ,ארדעװַאַאס ןעמָאנ ןטימ רענלעז רעשינַאּפש
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 ,ןעוועג טרָאד ןענַײז סָאװ יד ןופ םענייא ןדעי ןרָאקיז ןיא ןבַײלב ןלעוו סָאװ ,ןכַאז

 'ןבעגעג טשינ ץימש ןייק לָאמנייק םיא רע טָאה ,ןעַײרּפַאב וצ ךיז יידעק ץלַא ןוא

 רעטסדנימ רעד ַאב ןבָאה רימ ןוא ,טגָאזעג טשינ טרָאװ םורק ןייק עלימַא ןוא

 ןילַא רע ןוא ,ןסימשעג ןגירק לָאז רע טָאהעג עריומ ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ךַאז

 טציא סָאװ סָאד טשינ ןעוו ןוא .טַאהעג עריומ רַאפרעד לָאמנייא יו רעמ ךיוא טָאה

 טָאה רענלעז רעד טָאװ ,טלייצרעד ךַײא ךיא טלָאװ ,רַאפרעד טַײצ יד טשינ זיא

 ןופ יװ רעמ ןופרעד טָאהעג עָאנַאה ןוא טפַאגעג טלָאװ ריא ןוא ןָאטענּפָא ץלַא

 | | - .עטכישעג ןַײמ

 ןופ רעטצנעפ יד ןעמוקעגניירַא ןענַײז עסיפט רעזדנוא ןופ ףיוה ןרעביא ןוא,

 יד ןוא ,רענעעזעגנָא ןַא רעייז ןוא רָאמ רעכַײר א טניוװװעג טָאה סע ּוװ ,זיוה ַא

 ךיוא ןוא ,רעטצנעפ יו רעכעל רעמ ןענַײז ,ךיז טריפ ןרָאמ יד ַאב יו ,רעטצנעפ

 טפערט .סערָאטש עטסערּפעננעמַאזװצ עטכידעג רעייז טימס טלעטשרַאפ ןרעוו ייֵז

 זעט רעניילק ַא ּפֵא ענַײמ םירייװַאכ ַײרד ךָאנ טימ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמניײא

 ַא יװ ,ןטייק יד טימ ןעגנירּפש וצ ןווורּפ טכַאמענ ןוא עסיפט רעד רעביא עסַאר

 ןעמ טָאה ןטסירק עקירעביא יד ןעוו ןיילַא ןבַײלב ןגעלפ רימ ?יַיוװ ,בַײרטרַאפטַײצ

 ןופ יו עזרעד ןוא ןגיוא יד ףיוא קילעפוצ ךיא בייה ,טעברַא רעד ףַא טריפעגקעווַא

 -עגוצ זיא ץיּפש ןּפַא ןוא רער ַא ךיז טזַײװַאב רעטצנעפ ענעסַאלשעגוצ יד ןופ םענייא

 טכבַאמעג טלָאװ רע יוװ ,ךיז טגיוו ןוא ךיז טגעװַאב רער רעד ןוא עלעכיט ַא ןדנוב

 -ייא ןוא ,טקוקעגנַײא ךיז ןבָאה רימ .ןעמענ םיא ןוא ןעמוקוצ ןלָאז רימ םינָאמיס

 םעד רעטנוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,ןעוועג רימ טימ ןענַײז סָאװ יד ןופ רענ

 ןיא רע יװ רָאנ .ןָאט טעװ ןעמ סָאװ רעדָא ןזָאלּפָארַא ךיז רע טעוװ יצ ןעז רער

 עדייב הַא םיא טימ ןגיוו ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא רער םעד ןעמ טָאה ,ןעמוקענוצ

 .ןיינ ףַא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טלָאװ ןעמ יװ ,ןטַײז

 רער םעד טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה רעדיװ ןוא ןטָארטעגּפָא טָאה טסירק רעד;

 ןוא רעטירד רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ףָאס םוצ .רעירפ יו םיא ןנעװַאב ןעמונעג ןוא

 ךיא יװ .ןטייווצ םעד ןוא ןטשרע םעד טימ סָאװ ענענייא סָאד םיא טימ זיא ןעשעג

 "עגוצ ןיב ךיא יװ ןוא ,לזַאמ ןוװּורּפ טלָאװעג ךיוא ךיא בָאה ,ןעזרעד סָאד בָאה

 ןוא ןפרָאװענּפָארַא םיא ןעמ טָאה ,רער ןרעטנוא טלעטשענ ךימ בָאה ןוא ןעמוק

 /  .רָאב ןיא קינייװעניא ,סיפ ענַײמ וצ רע זיא ןלַאפעג

 פונק ַא ןירעד ךיא בָאה ןעזרעד ןוא עלעכיט סָאד ןדנובעגּפָא דלַאב בָאה ךיא,

 ןופ סעײבטַאמ ןענַײז סָאד סָאװ ,"סעינַאיצ , ןעצ ןעוועג ןענַײז פונק םעניא ןוא

 -נוא טרעװ יד םָאה עײבטַאמ עדעי ןוא ,סע ןצונ ןרָאמ יד סָאװ ,דלָאג ןקירעדינ

 -רַאפ ןיא סניפעג םעד טימ טיירפרעד ךימ בָאה ךיא זַא .קיטשרעבליז ןעצ ערעזד

 סָאד ןעװעג ןיא ,טייקנדירפוצ יד יו רעקינייו טשינ םורָאװ ,ןגָאז וצ טרָאּפש

 םורָאו ,רימ סרעדנוזַאב ,סטוג עקיזָאד סָאד ןעמוק ןעק ןענַאװ ןופ ךיז ןרעדנּווו

 רַאפ רָאנ ןוא ןזָאלּפָארַא טלָאװעג טשינ םענייק רַאפ ךיז טָאה רער רעד סָאװ סָאד

 ףךיא בָאה ןעמונעג .רימ וצ ןָאטעג טרעוו דָאנעג רעד זַא ,ןזיװַאב רָאלק טָאה ,רימ



 טקוקעג ןוא עסַארעט רעד ּףַא ףױרַא קירוצ ןיב ןוא רער םעד ןכָארבעצ ,טלעג ןַײמ

 רעייז .ַא טרָאד ןופ סױרַא ךיז טקערטש סע יװ ךיא בָאה ןעזעג ןוא רעטצנעפ םוצ

 .לענש רעייז סָאד טכַאמרַאפ ןוא סָאד טנפע סָאװ ,טנַאה עסַײוװ

 ,יורפ ַא סעּפע זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז רעדָא ןענַאטשרַאפ רימ ןבָאה ןופרעד ,

 ,ןכייצ סלַא ןוא .ןָאטעג עוויוט יד עדַאװַא זדנוא טָאה ,זיוה םענעי ןיא טניוװ סָאװ

 ןעמ סָאװ ,רענייטש ןשירָאמ ןפַא סמעלַאס טכַאמענ רימ ןבָאה ,ןעקנַאד רימ זַא

 ףַא טנעה יד ףיונוצ טנייל ןעמ ןוא ןַײא ךיז טנייב ןעמ ,ּפָאק םעד ייברעד טניינרַאפ

 רעטצנעפ םענענייא םעד ןופ ןעמ טָאה ,טרעיודעג טָאה גנַאל טשינ .טסורב רעד

 .ןעמונעגנַײרַא סירוצ דלַאב ןוא ,רער ןופ טכַאמעג םעלייצ םעניילק ַא טקעטשעגסיױורַא

 ןעגנַאפעג ןעניפעג ךיז זומ זיוה םעד ןיא זַא ,טקיטעטשַאב זדנוא טָאה ןכייצ רעד

 יד ןוא טנַאה רעד ןופ טײקסַײװ יד רָאנ .סטוג סָאד זדנוא טוט יז ןוא ןטסירק ַא

 -עצ ערָאשַאה רעזדנוא טָאה ,ןעזעג ריא פא ןבָאה רימ סָאװ ,רעדנעבמערָא ענעדלָאג

 ,ןטסירק עטדַאמשענ ַא ןַײז זומ יז זַא ,ךיז רימ ןבָאה טלעטשעגרָאפ שטָאב ,טרעטש

 ןטלַאה ןוא ,רעבייװ עכעלצעזענ רַאפ ךעלטנייוועג ייז ןכַאמ ערעייז ןרַאה יד סָאוװ

 .עשירָאמ יד יו רעמ ייז ןצעש ייז סעמכַאמ ,קילנ ַא רַאפ ךָאנ סע

 ןופ ןוא ,עקיטכיר יד ןעוועג טשינ זיא סעדָאשַאה ערעזדנוא ןופ ענייא ןייק,

 ךיז טָאה סע ּוװ ,רעטצנעפ םוצ ןקוק ןעוועג גנולַײװרַאפ רעזדנוא זיא ןָא טלָאמעד

 רימ ןוא ןכָאװ ייווצ ןענַײז ַײברַאפ רָאנ .רער םעד טימ ןרעטש רעד ןזיוװַאב זדנוא

 טימַאב שטָאכ ןוא .ןכייצ ןייק טשינ ןוא טנַאה יד טשינ ,ןעזענ טשינ םיא ןבָאה

 ןוא זיוה םעד ןיא טניֹוװ סע רעװ ןיינרעד וצ סַײלּפ ןצנַאנ םעד טימ ךיז רימ ןבָאה
 -עג טשינ רענייק זדנוא טָאה ,סעדעמושעמ ַא ןטסירק ַא טרָאד ךיז טניפעג יצ

 ןוא רענעעזעגנָא רעייז ַא טניוװ טרָאד זַא ,ךַאז ענייא יד יו רעמ ןרעפטנע טנעק

 םעד ןופ רעעזפיוא-סָאלש רענעזעוועג ,ָאטַארָאמישזַא ןעמָאנ ןטימ רָאמ רעכַײד

 ןבָאה רימ ןעוו טלָאמעד רָאנ .טמַא רעכיוה ַא רעייז יז ַאב זיא סָאד סָאװ ,ַאטַאּפ

 -ולּפ רימ ןבָאה ,"סעינַאיצ , טימ טנגער טרָאד זַא ,טכירעג ץלַא יו רעקינייוו ךיז

 ןרעסערגנ ַא טימ ןיוש לכיט ַא ןדנובעגנָא םיא ףָא ןוא רער םעד ןעזרעד רעדיוו םיצ

 ןעװעג טשינ רענייק זיא דָאב ןיא ןעוו טלָאמעד טקנוּפ סע זיא ןעוועג ןוא ,ּפונק

 -ייא רעדעי ,וונרּפ ןכעלנייוועג םעד רימ ןבָאה טכַאמענ .לָאמ ןטשרע םוצ יוו ױזַא

 -נוא טשינ רער רעד ךיז טָאה םענייק רָאנ .רימ רַאפ ןיינוצ לָאז ַײרד יד ןופ רענ
 -ענּפָארַא םיא ןעמ טָאה ,ןעמוקענוצ ןיב ךיא ןעוו סעמכַאמ ,רימ ץוכַא ןבענענרעט

 -ַאט קיצרעפ ןענופעג םיא ןיא בָאה ןוא פונק םעד ךיא בָאה ןדנובענפיוא ,ןפרָאוו

 רעסיורג ַא ףָאס םוצ ןוא ,שיבַארַא ןיא ןבירשעג ריּפַאּפ ַא ןוא דלָאנ שינַאּפש רעל

 קירוצ ןיב ןוא סרעלַאט יד ןעמונעג ,םעלייצ םעד ןָאטעג שוק ַא בָאה ךיא ,םעלייצ

 טָאה ןזיוװַאב ,סמעלַאס ערעזדנוא טכַאמעג רימ ןבָאה עַּלַא .עסַארעט רעד ףַא ףױרַא

 ןענעיילרעביא ליוװ ךיא זַא ,ןכייצ א טימ ןזיוועג בָאה ךיא ,טנַאה יד רעדיוו ךיז

 .טכַאמרַאפ ךיז טָאה רעטצנעפ סָאד ןוא ווירב םעד

 ןוא .גנוריסַאּפ רעד טימ ךעליירפ ןוא טשימעצ עֶלַא רימ ןענַײז ןבילבעג,
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 זעװעג סיורג זיא ,שיבַארַא ןייק טנעקעג טשינ טָאה זדנוא ןופ רענייק יװ ױזַא
 ןיא רעסערג ךָאנ ןוא ,ךיז טבַײרש ווירב םעד ןיא סָאװ ןסיוו וצ רענַאב רעזדנוא

 םוצ .ןענעיילרעביא סָאד לָאז סָאװ ןצימע ןעניפעגוצסיוא טייקירעווש יד ןעוועג
 םענעריובעג א ,ךעמושעמ א םענייא ןעיורטעגנָא ןסָאלשַאב ךימ ךיא בָאה הָאס
 יו םעדכָאנ ,טנַײרפ ןסיורג ַא םענַײמ רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ַאיסרומ ןיא

 ;רָאס ןטלאה וצ ןעננּוװצעג םיא ןבָאה סָאװ ,סענָאקשַאמ ןבענעג ךיז ןבָאה רימ
 ןכעלטסירק ןיא ןרָאפ וצ עיידעב ןבָאה סָאװ ,םידָאמושעמ ןענַײז ןַארַאפ סעמכַאמ

 ."ייא ןגָאז סָאװ ,ענעגנַאפעג ענעעזעגנא ןְשיװוצ סעמיסכ ףיונוצ ןעמענ ןוא דנַאל

 -עג טָאה ןוא שטנעמ רענַײפ ַא זיא דעמושעמ רעד זַא ,ןענעק ייז טַײװ יו ,סעד

 רעטשרע רעד ַאב ןעמוקוצסיוא עיידעב טָאה רע זַא ןוא ,ןטסירק יד סעוויוט ןָאט

 ' ,ןכַאמ םיא ךיז טעװ סָאװ טייהנגעלעג

 יד טימ ךיז ןצונ לייט .קיטכירפיוא ץנאנ ַײברעד ןענַײז סָאװ ענױזַא ןַארַאפ ,

 דנַאל ךעלטסירק ַא ןיא ןעמוק ייז ןעוו זַא ,לטימ ןלעיצעּפס ַא טימ יו סעמיסכ
 יד ןופ זַא ,ןנֲאז ןוא סעמיסכ יד סױרַא ייז ןעמענ ,ייז טּפַאכ ןעמ ןוא ןענעװנַאג
 "רַאֿפ וצ ענַאװַאק רעטונ רעד טימ ייז ןענַײז ןעמוקעג זַא ,ןעז ןעמ ןעק ןריּפַאּפ

 יד טימ םענייניא ןרָאפעג ייז ןענַײז םורעד ןוא דנַאל ןכעלטסירק םעניא ןבַײלב

 רעביא ךיז ןטעב ,טייהנגעלרַאפ רעד ןֹופ סױרַא ךיז ייז ןעיירד טימרעד .ןקרעט

 ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ךיז רַאפ ןדָאש םוש ןָא רעטסיולק םעד טימ

 םָאװ סָאד ןייז דנַאלךרעברעב ןייק םוא רעדיוו ךיז ייז ןרעק ,טריפעגסיוא סרעייז
 | | .ןעוועג ןענַײז ייז

 ןכעלטסירק םעניא ןבַײלב ,ןיימ ןטסנרע ןַא טימ ןריּפַאּפ יד ןצונ סָאװ יד,

 ןעוועג זיא ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא יוװ ,םידָאמושעמ יד טָא ןופ רענייא ןוא .דנַאל

 ,םירייוװַאכ ערעזדנוא עלַא ןופ סעמיסכ טַאהעג טָאה ןוא ,טנַײרפ רעטונג ַא רענַײמ

 ןרָאמ יד ןעוו ןוא ,טנעקעג ןבָאה ייז טַײװ יו םיא ןנעוו טגָאזעג סעדייא זבָאה סָאװ

 -רעד .טנערברַאפ דייחרעקידעבעל םיא ייז ןטלָאװ ,ןריּפַאּפ יד םיא ַאב ןעניפעג

 ךיוא רָאנ ןדייר רָאנ טינ ,שיבַארַא טונ רעייז ןעק רע זַא ,ךימ ךיא בָאה טסּוװ

 ךיא בָאה ,טקידנעטשרַאפ ןצנַאנניא םיא טימ ךימ בָאה ךיא רעדייא רָאנ .ןבַײרש

 ךיא בָאה ,ןענופעג קילעפוצ בָאה ךיא סָאװ ,ריּפַאּפ סָאד ןענעיילרעביא ןטעבענ םיא

 ,רעמַאק ןיא רימ ַאב טקעטשרַאפ ,טגָאזעג םיא

 ןרירפישעד ןסייעב ןוא ףיורעד טסוקעג גנַאל ןוא טנפעעצ סָאד טָאה רע,

 רע ןוא סָאד טיײטשרַאפ רע יצ טנערפענ םיא בָאה ךיא .ךיז רַאפ סעּפע טלמרומעגנ

 ןעק ,ליװ ךיא בוא ןוא טוג רעייז סָאד טייטשרַאפ- רע זַא ,טרעפטנעענ רימ טָאה |

 ,רעדעפ ןוא טניט ןבעג םיא לָאז ךיא ןוא טרָאװ אב טרָאװ ןשטַײטרַאֿפ רימ סע רע

 ןטעבעג טָאה רע סָאװ ןבעגעג םיא ןבָאה רימ .רעסעב ןכַאמ סע לָאז רע יידעק

 טָאה ,טקירנערַאפ טָאה רע ןעוו ןוא ,טצעזעגרעביא ךעלעמַאּפ סָאד טָאה רע ןוא
 -ינייו טשינ סָא ןַא ,שינַאּפש ןיא ךיז טנָאז ָאד סָאװ ץְלַא סָאד , :טגָאזעג רע

 / טרָאד זַא ,ןֵא ןדנוא טקרעמ רע ןוא .ריּפַאּפ ןשירָאמ םעד ןיא ךיז טבַײרש ,רעק
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 יורפננוי יד עטניראה רעזדנוא :סע טניימ ,'ןעירַאמ ַאלעל, :ךיז טגָאז סע ּוװ

 ."עירַאמ
 ;:ױזַא םיא ןיא ךוז טָאה ןבירשעג ןוא ווירב םעד רימ ןבָאה טנעיילעגנרעביא,

 טָאה סָאװ ,ןפַאלקש ַא טַאהעג רעטָאפ ןַײמ טָאה ,דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו,

 ךַאס ַא ךימ טָאה ןוא ַאלַאצ עכעלטסירק יד טנרעלעג ךַארּפש ןַײמ ןיא רימ טימ

 זא ,סייוו ךיא ןוא ןברָאטשעג זיא ןטסירק יד .ןעירָאמ ַאלעל ןופ טלייצרעד ןכַאז

 יז ךיא בָאה ךָאנרעד סעטכַאמ ,ַאלַא טימ רָאנ ,רעַײּפ ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא יז
 ןעז דנַאל ךעלטסירק ַא ןיא ןייג לָאז ךיא ,טגָאזעג רימ טָאה יז ןוא ןעזענ לָאמ ייווצ

 .ןייג לָאז ךיא יוזַא יו טשינ סייוו ךיא .ביל קרַאטש ךימ טָאה סָאװ ,ןעירָאמ ַאלעל

 טשינ רימ טָאה רענייא ןייק ןוא רעטצנעפ םעד ךרוד ןעזעג ךיא בָאה ןטסירק ךַאס ַא

 ַא בָאה ןוא ,לדיימ ַא ןוא ןייש רעייז ןיב ךיא .ריד ץוכ א רילַאװַאק ַא ןעזעגסיוא
 ןייג עדייב ןלָאז רימ ןכַאמ וטסנעק רעשפע ,וד עז .ןעמענ וצ רימ טימ טלעג ךַאס
 טשינ טסעוו וד ביוא ןוא ,ןלעװ טסעוװ וד ביוא ,ןַאמ ןַײמ ןַײז טרָאד טסעוו וד ןוא

 טימ ןבעג ןיוש רימ טעװ ןעירָאמ ַאלעל ;ןכַאמסיוא טינרָאג רימ סָאד טעוװ ,ןלעוו

 סָאד טסיג וד ןעמעוו ךיד טיה ,ןבירשעג סָאד בָאה ךיא .ןבָאה וצ ענעסַאכ ןעמעוו

 ,םילָאווּונעמ) ןסופרַאמ ייז ןענַײז עֶלַא סעמכַאמ ,רָאמ ןייק טשינ יורטעג ,ןענעייל
 -עג טשינ טלָאװ ךיא סעמכַאמ ,םירוסעי סיורג רימ טפַאשרַאפ סָאד .(רעלדניווש
 סָאד ךיז טעװו רעטָאפ ןַײמ ןעוו םורָאװ .ןבעגסיוא ןצימע ךיד טסלָאז וד טלָאװ

 טימ ןקעדרַאפ ךימ ןוא םענורב ַא ןיא ןפרַאװנַײרַא דלַאב ךימ רע טעװ ,ןסיוורעד

 ןוא ,רעפטנע ןַא םיא ףַא ֹוצ דניב ,םידָאפ א ןדניבנָא ךיא לעװ רער ןפַא .רענייטש
 טימ רימ רעפטנע ,שיבַארַא ןיא ןביירשפיוא ריד לָאז סע רע טינ טסָאה וד בוא

 ךיד ןלָאז ַאלַא ןוא יז .ןייטשרַאפ ךיד לָאז ךיא ןכַאמ טעוו עירָאמ ַאלעל ,סנכייצ

 רימ טָאה ױזַא םורָאװ ,ֿפָאמ ךַאס א םיא שוק ךיא סָאװ ,םעלייצ רעד ךיוא ןוא ,ןציש
 - ."ןּפַאלקש יד ןסייהעג

 ןלָאז רעטרעוו יד זַא ,ןעוועג טכער טשינ סע זיא יצ ,ןרַאה ענַײמ ,ריא טגָאז ,
 דעמושעמ רעד ןיוש טָאה ןכאז עדייב ןופ ןוא ,ןעיירפרעד ןוא ןרעדנּווורַאפ זדנוא
 ןבירשעג זַא רָאנ ,ןענופענ ריּפַאּפ סָאד ןעמ טָאה קילעפוצ טשינ זַא ,ןענַאטשרַאפ
 זַא ,זדנוא רע טָאה ןטעבעג ןוא .זדנוא ןופ םענייא וצ ןסעמע רעד ןיא סע ןיא
 םיא ןוא ןעיורטעג םיא רימ ןלָאז ,טָאה רע סָאװ ,טכַאדרַאפ רעד סעמע זיא סע ביוא
 טָאה רע יו ןוא .ןלעטשנַײא ןבעל סָאד טייהַײרפ רעזדנוא רַאפ טעװ רע ןוא ,ןגָאז
 ַאב ןוא םעלייצ םענעלַאטעמ ַא ןעמונענסױרַא םיזוב םענופ רע טָאה ,טגָאזעג סָאד
 -רָאפ םעד ןיא זיא סָאװ ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןריווװושעג ןרערט טימ םעלייצ םעד
 -םיוא ןוא ײרטעג םיא ןיא טביולג ,רעטכעלש ַא ןוא רעדניז ַא ,רע סָאװ ,טלעטשעג

 ,םורָאװ .ןלייצרעד םיא ןלעװ רימ סָאװ ץלַא ןטיה וצ דָאסעב ןוא ַײרטעג ,קיטכיר
 -יא םיא טימ ,עלַא רימ ןלעװ ,ןּפָארטעג טַאמיק טָאה רע ןוא ,ךיז טכַאד םיא יו
 סע ןוא ןרעוו ַײרפ ווירב םעד ןבירשעג טָאה סָאװ רעד ןופ ףליה רעד טימ ,םענייג

 ןיא ןַײרַא קירוצ :זיא סָאד סָאװ ,רעגַאב ןַײז ןרעוו טליפרעד ,ףָאסלָאקּפָאס ,טעוו
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 -רַאפ ַא יו ,רע זיא טציא סָאװ ,רעטומ ןַײז עכריק רעקילייה רעד ןופ עדייא רעד

 .ןסיוומוא ןוא דניז ענַײז בילוצ ,ריא טימ טדיישעצ ,ןוז רעטעשזדנַאלב

 -ָארַאכ רענעּפָא ןוא ןרערט ליפ ױזַא טימ דעמושעמ רעד סָאד טָאה טגָאזעג

 סעמע םעד טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ןוא ןעוועג םיקסַאמ רימ ןבָאה עלַא זַא ,עט

 לרעטצנעפ סָאד םיא רימ ןבָאה ןזיוועג .ןליוהרַאפ טשינ טינרָאג ןוא זיא סָאד יו

 סָאד טקרעמעגנָא ךיז טרָאד ןופ טָאה רע ןוא ,ךיז טזַײװַאב רער רעד ןענַאװ ןופ

 סע רעװ ןסיוורעד טייקנטיהעג רעדנוזַאב טימ ךיז לָאז רע ,זיא ןבילבעג ןוא זיוה

 ףֵא ןרעפטנע טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ זַא ,טדערענּפָא רימ ןבָאה ךיוא .םעד ןיא טניווו

 סָאד רעוו טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ יו ױזַא ןוא .לדיימ ןשירָאמ םעד ןופ ווירב םעד

 יד ןבירשעגפיוא ןוא טצעזענקעװַא ךיז דלַאב דעמושעמ רעד טָאה ,ןבַײרש לָאז

 ךעלטקניּפ ָאד ךַײא ייז לע ךיא ןוא טנכייצעגנָא םיא בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו

 -ויז ,טריסַאּפ לַאפ םעד ןיא .רימ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עקיטכיוו עֶלַא םורָאװ ,ןגנָאזרעביא

 לעװ ךיא גנַאל ױזַא ןעקנעדעג ייז לעװ ךיא ןוא ןרָאקיז ןיא ןבילברַאפ טוג רימ ןענ

 | :סָאװ טָא רעשירָאמ רעד טָאה טרעפטנעעג ןוא .ןבעל

 -ַאמ עטשטנעבעג/ יד ןוא ,ענַײמ עטנרַאה ,ןציש ךיד ַאלַא רעסעמע רעד לָאז,

 -ַאב םעד ןבעגעגנַײרַא ריד טָאה יז ןוא ,רעטומ סטָאנ עסעמע יד זיא יז סָאװ ,ןעיר

 לָאז יז וד יז טעב .ביל ךיד טָאה יז סעמכַאמ ,דנַאל ןכעלטסירק םעניא ןייג ֹוצ רעג

 טסייה יז סָאװ סָאד ןריפסיוא טסלָאז וד ױזַא יו ןרעלקוצפיוא ךיד ןַײז טונ ױזַא

 יד דַאצימ ןוא טַײז ןַײמ ןופ .ןָאט סָאד טעװ ןוא עטונ ַא זיא יז םורָאװ ,ריד

 ריד רַאפ ןָאט וצ טיירג רימ ןענַײז ,רימ טימ ןַארַאפ ןענַײז סָאװ ,ןטסירק ערעדנַא

 ןסיוו וצ ביג ןוא ןבַײרש ףיוא טשינ רעה .ןברַאטש עליפַא ,ןענעק ןלעוװ רימ סָאװ

 רעד סעמכַאמ ,ןרעפטנע קידנעטש ריד לעװ ךיא ןוא ,ןָאט וצ טסנכער וד סָאװ

 ןוא ןדייר ןעק סָאװ ,טסירק םענעגנַאפעג ַא טקישענוצ זדנוא טָאה ַאלַא רעסיורג

 םוש ןָא ןוא ,ווירב םעד ןופ ןעז סע טסעװ וד יו טוג ױזַא ךַארּפש ןַײד ןבירש

 וד סָאװ םעד ןנעו .טסליוו וד סָאװ ץלַא ןבענ ןסיוו וצ זדנוא וטסנעק עריומ

 ,בַײװ ןַײמ ןרעוװ וטזומ ,דנַאל ןכעלטסירק םעניא ןייג טסעוו וד ביוא זַא ,טסגָאז

 רעייז ןטלַאה ןטסירק יד זַא ,סייוו ןוא .טסירק רעטונג ַא יװ וצ ריד סע ךיא גָאז

 ןַײמ ,ןײטשַײב ריד ןלָאז רעטומ ןַײז ןעירַאמ ןוא ַאלַא .ןרָאמ יד יו רעסעב טרָאװ

 ,"עטנרַאה

 ךוא בָאה ,טכַאמרַאפ ןוא ןבירשעגנַא ןעוועג זיא ווירב רעד יווװ םעדכַאנ

 ,ןפערט טגעלפ סע יװ ,ןיילַא ןבילבעג ןיא דָאב יד זיב געט ייווצ טרַאװעגסױא

 יצ ןעז עסַארעט רעד פא ןעגנַאנעגפױרַא ,ךעלטנייוועג יו ,ךיא ןיב ךָאנרעד ןוא

 טָאה רער רעד ןוא טרעיודעג טָאה גנַאֿפ טשינ ןוא ,רער רעד טינ ךיז טזַײװַאב

 ןעז ךיא בָאה טנעקעג טשינ שטָאכ ,ןזיװַאב ךיז טָאה רע רָאנ יװ .ןזיוװַאב ךיז

 וצ ןסיוו וצ יװ ,ריּפַאּפ סָאד ןזיוועג ךיא בָאה ,טקעטשעגסורַא םיא טָאה סע רעוװ

 ןדנובעגנא ןעוועג ןיוש זיא םידָאּפ רעד רָאנ .םידָאפ םעד ןדניבנָא לָאז ןעמ' ןבענ

 רעזדנוא ןזיװַאב ךיז טָאה ףיורעד דלַאב ןוא ווירב םעד ןדנובעגוצ בָאה ךיא ןוא
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 ןעמ טָאה טזָאלענּפָארַא .עלעטניב םעד ,םעלָאש ןופ ןָאפ רעסַײװ רעד טימ ןרעטש
 ענעדלָאג ןוא ענרעבליז ײלרעלַא עלעטניב םעניא ןענופעג בָאה ךיא ןוא רעד םעד

 -נוא טלּפָאטרַאפ רעמ לָאמ קיצפופ ןבָאה סָאװ ,רעלַאט קיצפופ יו רעמ סעיײבטַאמ
 ןיא טכַאנ יד ךָאנ .ןרעֹוו וצ ַײרפ גנונעפָאה רעזדנוא טקרַאטשענ ןוא דיירפ רעזד

 רע טָאה טסנװרעד זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ןוא דעמושעמ רעזדנוא ןעמוקעגקירוצ

 זַא טגָאזעג ןדנוא טָאה ןעמ סָאװ ,רָאמ רעד עקַאט טניֹוװ זיוה םעד ןיא זַא ,ךיז

 יד ,עדיכעיסַאב א טָאה סָאװ ,רָאג זיב רעכַײר ַא ,ָאטַארָאמישזא םיא טפור ןעמ

 יז ןטלַאה טָאטש ןיא עלַא זַא ןוא ,ןנעמראפ ןצנַאנ ןַײז ןופ עטשעריוי עקיצנייא

 "יו יד ןופ ךאס א זַא ןוא ,דנַאל-ןרעברעב ןצנַאנ םעניא יורפ רעטצנעש רעד רַאפ
 -ַאכ טשינ ליוװ יז רָאנ ,בַײװ ַא רַאפ ןטעבענ יז ןבָאה ,רעהַא ןעמוק סָאװ .,ןגיניק-עצ

 ַא ןפאלקש א טָאהענ טָאה יז זַא ,טסווװורעד ךיז רע טָאה ךיוא ןוא .ןבָאה ענעס

 מָאה סָאװ םעד טימ טמיטשעג טָאה ץְלַא סָאד .ןברָאטשעג ןיוש זיא סָאװ ,ןטסירק

 | ,ווירב םעניא טגָאזעג ךיז

 רימ ױזַא יװ דדעמושעמ םעד .טימ ןטלַאהעג עצייא ןַא ךיז רימ ןבָאה דלַאב,
 -עג ןוא .דנַאל ןכעלטסירק ןיא ןעמוק ןוא עשירָאמ יד ןעמענוצסיורַא ףַא ןָאט ןלָאז

 -ָאז ןופ עידעי עטייווצ ַא ןטרַאװּפָא ןלָאז רימ םעקסעה םעד וצ רימ ןענַײז ןעמוק

 ןעזעג םורָאװ .עירַאמ ןפור טציא ךיז ?ליוװ סָאװ יד ןעמ טפור ױזַא סָאװ ,עדיַאר

 יו ?טימ סָאד ןעניפעגסיוא ףרַאד ,ריא זוכַא טשינ רענייק ןוא יז רָאנ זַא רימ ןבָאה

 ,טכאמענּפָא סָאד ןבָאה רימ יוו םעדכָאנ .ןטייקירעװש עֶלַא יד ןעמוקוצַײב ױזַא

 ןיא רע םורָאװ ,ןבָאה טשינ םירוסעי ןייק ןלָאז רימ ,טנָאזענ דעמושעמ רעד טָאה

 ןעוועג דָאב יד זיא געט ריפ .ןעַײרּפַאכ וצ זדנוא יבַא ןרילרַאפ וצ ןבעל סָאד טיירג

 יד ךָאנ ןוא ,ץזיואב טשינ רער רעד םורעד ךיז טָאה נעט ריפ ןוא ןשטנעמ טימ

 -עגָארט ַאזא טימ ןזיוװַאב ךיז רע טָאה ,ןרָאװענ ?יטש זיא דָאב ןיא ןעוו ,געט ריפ

 ךיז טָאה ןגיובעגנָא ,ןבָאה ןכעלקילג ַא ףֵא טכירעג ךיז ןבָאה רימ זַא ,?טניב ןקיד

 ןוא ווירב ןטייווצ א טרָאד ךיא בָאה ןענופעגנ ןוא ?כיט םעד טימ רער רעד רימ וצ

 ,סעיײבטַאמ ערעדנַא םוש ןָא ךלָאנ רעלַאט טרעדנוה

 -רעביא ןבעגעג םיא ןבָאה ריס ןוא דעמושעמ רעד ַײברעד זיא ןעוועג ,
 רע יו ,טרָאד ךיז טָאה ןבירשעג ןוא ,רעמַאק ןיא זדנוא ַאב ווירב םעד ןענעייל
 ;סָאװ טָא ,טגָאזעג טָאה

 עינַאּפש ןייק ןעמוק ןלָאז רימ זַא ,ןָאט וצ ױזַא יו ,רַאה ןַײמ ,טשינ סייוו ךיא,
 .טגערפעג יז בָאה ךיא שטָאכ ,טנָאזעג טשינ רימ סָאד טָאה ןעירָאמ ַאלעל ךיוא ןוא
 א ןבעג רעטצנעפ םעד ךרוד ךַײא לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןָאט טנעקעג סָאד טלָאװ ןעמ
 עטוג ערעַײא ןוא ריא ,ןזיילסיוא ייז רַאפ ךַײא טלָאז ריא ןוא סעיײבטַאמ ךַאס
 ַא ןפיוק טרָאד ןוא דנַאל-ךטסירק םעניא ןייג לָאז ךַײא ןופ רענייא ןוא ,טנַײרּפ
 -ַאפ ןַײמ ןיא ןפערט ריא טעוװ ךימ ןוא .ערעדנַא יד ןעמענ ןעמוקירוצ ןוא ףיש

 ,טָאלפ םעד ןבעל ,ןָאזַאבַאב םענופ ריט רעד ַאב ךיז טניפעג סָאװ ,ןטרָאג סרעט

 ןופ .רעניד ענַײמ טימ ןוא רעטָאפ ןַײמ טימ רעמוז ןצנַאג םעד ןַײז לע ךיא וו
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 ןריפקעװַא ןוא עריומ םוש ןָא טכַאנַאב ןעמענסױורַא ןענעק ךיס ריא טעװ טרָאד

 ,טינ זא םורָאװ ,ןַאמ ןַײמ ןַײז טספרַאד וד זַא ,ןעניז ןיא בָאה ןוא .ףיש רעד ףא
 םענייק טינ טסיורטעג וד בוא ,ןפָארטשַאב ךיד לָאז יז ןעירָאמ ןטעב ךיא לעוו

 ּוד זַא ,סייוו ךיא םורָאוו ,ייג ןוא ֹוד סיוא ךיד זייל ,ףיש יד ןפיוק ןייג לָאז רע

 א ןוא רילאװַאק א טזיב וד סעמכַאמ ,רערעדנַא ןֵא יו רעכיג ןעמוקירוצ טסעוו

 -ךַאפ טרָאד טסעװ וד זַא ןוא ,ךיז טניפעג ןטרָאג רעד ּוװ וצ ךיד קוק .טסירק

 ךַאס א ןבעג ריד לע ךיא ןוא קידייל זיא דָאב יד זַא ,ןסיוו ךיא לעװ ,ןיגַײב

 ."רַאה ןַײמ ,ןציש ַאלַא ךיד לָאז .טלענ

 "םיוא םיא ןבָאה עלַא ןַא ןוא .ווירב וטייווצ םעניא ןבירשענ ךיז טָאה ױזַא,

 זַא ןוא רעטזיילעגסיוא רעד ןַײז ?יוו רע זַא ,ןגָאלשעננָא רעדעי ךיז טָאה ,טרעהעג

 וצרעד ךימ בָאה ךיא ךיוא ןוא ,טַײצ רעד וצ טקנוּפ ןעמוקירוצ ןוא ןיינ טעוו רע

 טעוװ רע .דעמושעמ רעד טלעטשעגננעקַא ךיז טָאה ןעמעלַא םעד וצ .ןגָאלשעגרַאפ

 ,ןרעוו ַײרפ לָאז זדנוא ןופ רעצימע ,טגָאזעג רע טָאה ,ןַײז םיקסַאמ טשינ ןפיומושעב

 ןטלַאה עַײרפ יד זַא ,ןזיװַאב טָאה קיטקַארּפ יד סעמכַאמ ,םענייניא עלא טשינ ביוא

 ןיוש ךיז ןבָאה לָאמ ךַאס ַא .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןבינ ייז סָאװ ,טרָאװ סָאד טשינ

 טזיילעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג עקיטכיוו רעייז ?טימ םעד טימ טצונעגסיוא

 ןפיוק טלעג טימ אקרָאילַאמ ןייק רעדָא עיסנעלַאװ ןייק ןרָאפ לָאז רע ייז ןופ םענייא

 ןרָאפעג ןיא רע ןוא ,טזיילענסיוא םיא ןבָאה סָאװ יד ךָאנ ןעמוקירוצ ןוא ףיש ַא

 עריומ יד ןוא טייהַײרפ ענעמוקַאב יד סעמכַאמ .ןעמוקענקירוצ טשינ לָאמניײק ןוא

 רעד ןיא ןסעווַײכסיה עֶלַא ןרָאקיז םענופ ייז ַאב ּפִֶא טקעמ ,ןרילראפ וצ רעדיוו יז

 ,טלעוו

 רעציקעב טלייצרעד זדנוא רע טָאה ,טנָאז רע סָאװ ןופרעד זַײװַאב ַא יוװ ןוא,

 -ַאק עכעלטסירק עכעלטע טימ טריסַאּפ טאהעג טשרע גנַאל טשינ טָאה סָאװ ,לַאפ ַא
 סע וװ ,טרָא םעד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,לאפ רעטסקידענושעמ רעד ;ןרילַאוװ

 .ןכַאז עקידנעניוטשרעד ןוא עכעלקערש ענױזַא טָארט ןדעי הַא ןריסַאּפ

 טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד זַא ,ןטלאהעג טָאה ,טרעקרַאפ ,רע

 רישזלַא ןיא ףיש ַא ןפיוק ףֵא םיא ןבעג ןעמ לָאז ,טסירק םעד ןזיילוצסיוא ףֶא ןבעג

 ןיא רעפיוקרַאפרעביא ןוא רעכיוס ַא ןרעוו ?יוו רע זַא ,דיירסיוא םעד טימ ,עפונ

 רע טעוװ ,ףיש רעד ןופ סָאבעלַאב ןַײז טעװו רע זַא ןוא ,גערב םענעי ַאב ןוא ןַאוטעט

 ןצעזפיוא ןעמעלַא ייז ןוא דָאב רעד ןופ ייז ןעמענֹוצסױרַא יוװ ןעוענַאלּפסיױא ןיוש

 יוירפ ןוא ,ןעמעלַא ןזיילוצסיוא ףַא טלעג טינ ?לדיימ סָאד זַא ,טַארפיב ,ףיש רעד ףַא

 -עווש עטסערג יד .גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעמענוצסיורַא ייז ןַײז ננירג טעוװ טייהרע

 ףעדָא ןפיוק לָאז דעמושעמ א טשינ ןזָאלרעד ןרָאמ יד סָאװ ,ןירעד טייטשַאב טייסיר

 ייז סעמכַאמ ,עסורוואכעב טייג סָאװ ףיש ַא טינ זיא סָאד ביוא ,ףיש ַא ןגעמרַאפ

 טפיוק ,רעינַאּפש ַא ןיא רע ןעוו טארפיב ,ףיש ַא טפיוק סע רעוו זַא ,עריומ {בָאה

  ףע רָאנ .דנַאל ןכעלטסירק םעניא ןרָאפ וצ ףֵא רָאנ יו שרעדנַא סעפע ףָא םינ יז

 ףענירַאנַאט ַא טימ סעפטוש ןכַאמ טעװ רע סָאװ טימרעד ןקיטַײזַאב עינעמ יד טעוו
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 -יוכס יד פא טסנידרַאפ םעד םיא טימ רע טעװ ןלייט ןוא ףיש רעד עייגענעב רָאמ

 טימרעד ןוא ,ףיש רעד ןופ סָאבעלַאב ןַײז רע טעװ עמריש רעד רעטניה ןוא ,סער

 ,טבַאדעג ךיז טָאה םירייוװַאכ ענַײמ ןוא רימ שטָאכ ןוא .טכער ןַײז ץלא ןיוש טעװ

 טָאה לדיימ עשירָאפ סָאד יו ,אקרָאילַאמ ןיא ףיש יד ןפיוק ןקיש זיא רעסעכ זא

 וַא ,עריומ סיוא ,ןלעטשוצננעק ךיז םיא טנעװרעד טשינ ךיז רימ ןבָאה ,טנָאזעג

 ןַײז ןלעװ רימ ןוא ןבעגסיוא זדנוא רע טעװ ,טגָאז רע יװ טשינ רימ ןעוט רעמָאט
 טימ ךַאמּפִא םעד ףיוא טקעד רע -ביוא ,ןרילרַאפ וצ ןבעל סָאד ענַאקַאס רעד ןוא

 -קעװַא ןבעל רעזדנוא ןעוועג טיירג עלַא רימ ןענַײז ,ןבעל ריא רַאפ סָאװ ,עדיַארָאז

 ןופ טנעה יד ןיא ךיז ןבעגוצרעביא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה םורַא ױזַא ןוא .ןבענוצ

 | .דעמושעמ םעד ןופ ןוא טָאג

 ןלעװ רימ זַא ,ןבירשעג ריא ןוא ןעדיַארָאז טרעפטנעעג רימ ןבָאה ףעקייט ןוא,

 טלָאװ ןעירָאמ ַאלעל ךַײלג ,טנרָאװַאב ץְלַא טָאה יז סעמכַאמ ,זדנוא טָאר יז יװ ןָאט

 רעדָא ןעיצרַאפ ךיז לָאז ךַאז יד טדנעוועג זיא ןיילַא ריא ןופ זַא ןוא ,טגָאזעג ריא סע

 ןַײז וצ טיירג טרעלקרעד רעדיוו ךימ בָאה ךיא .ןריפכרוד ןעמענ ןיוש יז לָאז ןעמ

 זדנוא יז טָאה ,ןשטנעמ ןָא ןבילבעגנ זיא דָאב יד ןעוו געט יד ןיא ןוא ,ןַאמ ריא

 טָאה סע ּוװ ,ווירב ַא ןוא דלָאג רעלַאט טנזיוט ייווצ ןבעגעג לכיט ןוא רער םעד טימ |

 ןיא ןייג יז טעװ ,קיטַײרפ סיוא טלַאפ סָאװ ,אמוכ ןטשרע םעד זַא ,ןבירשעג ךיז

 ביוא ןוא ,טלעג ךָאנ ןבעג זדנוא יז טעװ ,ןײנקעװַא ןרַאפ זַא ןוא ןטרָאנ סרעטָאּפ

 ריא .ַאב ןלעוו רימ רָאנ יװ ןוא ןבעג ןסיוו וצ ריא רימ ןלָאז ,קינייװ ןַײז טעוו סָאד

 ךיז טעװ סע זַא ,ליפ ױזַא טָאה רעטָאפ ריא סעמכַאמ ,ןבעג זדנוא יז טעװ ,ןטעב

 ,ץלַא ןופ ןעלסילש יד טלַאה יז זַא ,טַארפיב ,ןעזנָא טשינ םיא ַאב |

 לֶאֹז רע רעלַאט טרעדנוה ףניפ דעמושעמ םעד ןבענעג דלַאב ןבָאה רימ,

 ןופ רעכיוס ַא ךרוד טזיילעגסיוא ךימ ךיא בָאה טרעדנוה טכַא טימ .ףיש יד ןפיוק

 טזיילעגסיוא ךימ טָאה רע ,רישזלַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,עיסנעלאוו

 טעװ סָאװ ,ףיש רעטשרע רעד טימ זַא ,גָאזוצ םעד טימ ,טרָאװ ןַײז ףַא גיניק םַאב

 םיא טלָאצַאב רע ןעוו םורָאװ .ןלָאצַאב רימ רַאפ רע טעוװ ,עיסנעלַאװ ןופ ןעמוק

 רישזלַא ןיא גנַאל ןיוש טגיפ טלעג סָאד זַא ,ןעוועג דעשיוב גיניק רעד טלָאװ ,דלַאב
 ןיא ,ןעמעלַא םעד וצ .ןגיוושרַאפ רעכיוס רעד סָאד טָאה םיקָאסַא ענַײז בילוצ זַא ןוא

 דלַאב לָאז רע ןגָאז םיא טנעוורעד טשינ ךימ בָאה ךיא זַא ,קידעװַײנ ױזַא ןעוועג רע

 .שַאט ןופ טלענ סָאד ןעמענסיורַא

 -ַאב טָאה עדיַארָאז ענייש יד ןעוו ,קיטַײרפ םעד רַאפ סָאװ קיטשרענָאד םעד ,

 זרנוא טָאה ןוא רעלַאט טנזױט ךָאנ ןבענעג זדנוא יז טָאה ,ןטרָאנ ןיא ןייג טפרַאד

 לעװ ךיא רָאנ יו זַא ,ןטעבעג יז טָאה ךימ ןוא ןיינקעװַא ריא ןנעוו ןבענענ ןסיוװ וצ

 ךיא לָאז סלַאפנלַא ,ןטרָאג סרעטָאפ ריא ןכוזפיוא דלַאב ךיא לָאז ,ןזיילסיוא ךימ

 ?עוװ ױזַא זַא ,ץרוק טרעפטנעענ ריא בָאה ךיא .ןעז ןעמוק וצ יז טייחננעלעג א ןכוז

 ,סעליפט יד ןיא ןעירָאמ אלעל זדנוא רַאפ ןטעב ןסעגרַאפ טשינ לָאז יז ןוא ןוט ךיא
 אָפ

 ןיז ןבָאה ,ןעוועג קיטרַאפ זיא סָאד ןעוו .טנרעלעגסיוא ריא טָאה ןפַאלקש יד סָאװ |

-- 587 -- 



 ךָאב רעד ןופ סױרַא ןלָאז ייז יידעק ,םירייוַאכ ַײרד ערעדנַא ענַײמ טזיילענסיוא

 -רַאפ ןענַײז ייז םייעב ַײרפ ןיב ךיא זַא ,ןעז ןלעוו ייז ןעוו ןקערשרעד טינ ךיז ןוא
 ,ןָאטוצּפָא ןדיירנַײא טינ ייז לָאז ?װַײט רעד ןוא ,טלענ ןַארַאפ זיא סע ןעוו ,ןבילב

 -עג שטָאכ םורָאװ .ןעדיארָאז ןעגנערב ןדָאש ןעק סָאװ סנױזַא סעּפע סורדרַאפ ןופ

 ךיא בָאה ,ןענַײז ייז רעוו קידנסיוו עריומ רעד ןופ טנרָאװַאב ןַײז ךיא בָאה טנעמ

 יו ןפוא םענעגייא םעד הַא טַײרּפַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ןלעטשנַײא טלָאװעג טשינ

 יידעק ,רעכיוס םעד טלעג עצנַאנ סָאד ןבעגנענקעווַא ןבָאה רימ סָאװ טימרעד ,ךיא

 םיא ןבָאה רימ .זדנוא רַאפ ןריטנַארַאג ןענעק טייקרעכיז רעצנַאג רעד טימ לָאז רע

 ַײברעד ןיא סָאװ ענָאקַאס רעד בילוצ ,טלייצרעד טינ דָאס רעזדנוא לָאמנייק רעבָא

 | .זדנוא רַאפ ןענַאטשעג

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא ןייא

 .טריסַאּפ טָאה םיא טימ סָאװ רעטַײװ טלייצרעד רענעגנַאפעגסנירק רעד ּווז

 טַאהעג ןיוש טָאה דעמושעמ רעזדנוא ןוא ןכָאװ ייווצ ןייק ַײברַאפ טשינ ןענַײז ס ע

 יו רעמ ןעמענַײרַא טנעקעג טָאה סָאװ ,ףיש עטונ רעייז ַא טלדנַאהעגנַײא

 -ָאק ןבענוצ םיא ןוא רערעכיז וטפיוא ןַײז ןכַאמ וצ יידעק ןוא .,ןױשרַאּפ קיסַײרד

 ַא ןיא עזַײר ַא ,טכַאמעג עקַאט ןוא ,ריא טימ ןכַאמ טלָאװעג רעירפ רע טָאה ,ריל

 ,רישזלַא ןופ ?ַײמ קיסַײרד ךיז טניפעג ןוא רישזלַאס ךיז טפור סָאװ ,טרָא ןסיוועג

 .ןגַײפ עטנקורטענ טימ לדנַאה רעסיורג ַא ןַארַאפ זיא סע וו ,ןַארַא וצ געוו ןפַא

 רע יו ,רענירַאגאט םעד טימ טכַאמעג עזַײר יד רע טָאה לָאמ ַײרד רעדָא ייווצ

 ןוא ,ןרָאמ רענַאגַארַא יד דנַאל-ךןרעברעב ןיא ןעמ טפור ?רענירַאנַאט , .טגָאזעג טָאה

 -לע, ןרַאכעדומ יד ןעמ טפור ץעפ ןיא ןוא ?ןרָאכעדומ , ןעמ טפור רעדַאנַארג יד

 לָאמ ןדעי ןוא .עמָאכלימ ןיא גיניק רעד סנטסרעמ ךיז טניד ייז טימ סָאװ ,"זעשט

 ,לדנפַאה ַא ןיא טרעקנַארַאפ רע טָאה ,ףיש רעד טימ ןרָאפענַײברַאפ זיא רע ןעוו

 עריַארָאז ּוװ ,ןטרָאג םעד ןופ סָאש-ןגיױב ייווצ יו רעטַײװ טשינ ןעוועג זיא סָאװ

 טימ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוויק ַא טימ דעמושעמ רעד טָאה טרָאד ןוא .טרַאװעג טָאה
 -ָאלסוצ ףֵא ןוט רעדָא ןענװַאד םוצ ,טרעדורעג םיא ַאב ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאמ יד

 ןײגנַײרַא םורעד טנעלפ רע .סעמע ןַא טימ ןוט טלָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד ןטשרעמ

 ןוא .טנַאקַאבמוא ןבענ םיא טנעלפ רעטָאפ ריא ןוא ,טכורפ ןטעב ןטרָאנ םעניא

 -ענ רעטעּפש רימ סע טָאה רע יו ,עדיַארָאז טימ ןדייר רע טָאה טלָאװעג שטָאכ

 םעניא ןריפ ,לעפַאב ןַײמ ףַא ,יז ףרַאד סָאװ ,רעד זיא רע זַא ,ןנָאז ריא ןוא ,טגָאז

 טשינ לָאמנייק סע רע טָאה ,רעכיז ןוא ןדירפוצ ןַײײז לָאז יז ןוא ,דנַאל ןכעלטסירק

 רָאמ םוש ןייק רַאפ טשינ לָאמנייק ךיז ןזַײװַאב עשירָאמ יד סעמכַאמ ,ןָאט טנעקעג

 -ןַאפעג טימ ןדייר ןופ .טינ ריא ןסייה רעטָאפ רעדָא ןַאמ ריא ביוא ,קרעט רעדָא
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 .ףיא ןוא ,טרעדָאפ טפנונרַאפ יד יֹוז רעמ עליפַא ,טשינ ךיז ייז ןטיה ןטסירק ענעג

 ,ןקָארשעג רעשפע ךיז טלָאװ יז םורָאװ ,ריא וצ טדער רע ןעוו טַאהעג טסגנַא טלָאװ
 | .םידָאמושעמ ןדייר ןעיניא ריא ןנעוו זַא ,טעז יז ןעוו

 עטוג יד וצ טרעהענוצ טשינ ךיז טָאה ןוא טריפעג שרעדנַא טָאה טָאג רָאנ,

 ןוא ןיה טּרָאפ רע רעכיז יו ןעזעג טָאה רע זַא ןוא .דעמושעמ רעזדנוא ןופ ןרענַאב

 זַא ןוא ,ליוו רע וװ ןוא ױזַא יו ןוא ןעוו טרעקנַארַאפ רע ןוא רישזלַאס ןייק קירוצ
 ןוא ,טמוק םיא יסָאװ סָאד יו רעמ טשינ ןסיוא זיא ,ףעטוש ןייײז ,רענירַאנַאט רעד

 עכעלטע ןעניפענוצסיוא רָאנ טלעפ סע ןוא רעטזיילעגסיוא ןַא ןיוש ןיב ךיא זַא

 ךיא ןעמעו טגערפעג ךימ רע טָאה ,סעלסעוו יד ַאב ייז ןצעזוצקעוַא ןטסירק

 ןפַא ןדיירּפָא ייז טימ לָאז ךיא ןוא עטזיילענסיוא יד ץוכַא ךיז טימ ןעמענטימ ןכער

 ךיא בָאה ףיורעד .ןרָאפּפָא םוצ ןעוועג טמיטשַאב ןיוש זיא סָאװ ,קיטיירפ ןטשרע

 ןענעק .סָאװ יד ןופ ןוא רערעדור עקיטומ עֶלַא ,רעינַאּפש ףלעווצ טימ טדערענּפָא

 ןעוועג גנירג ױזַא טשינ זיא סע ןוא .טָאטש רעד ןופ ןרָאפסיױװַא ערעדנַא יוװ רעיַײרפ

 טלָאמעד ןענַײז ןעגנַאנעג סעמבאמ ,טַײצ רענעי ןיא ןעניפעג וצ ןשטנעמ ליפ ױזַא

 ךיוא ןוא ,רערעדור עֶלַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןוא עסורוװַאכעב ןפיש קיצנָאװצ םַאי ןפַא

 רעסיוא רעמוז םעד טשינ טביַײלב סָאבעלַאב רעייז ןעוו ןעוועג יירפ טשינ ןטלָאװ יד

 ןשטנעמ יד ,טפרעוו םעניא רעילַאג םעניילק ַא ןקידנעוצסיוא יידעק עסורװַאכ רעד
 -ןייא טנווָא ןיא קיטיַײרפ ןטשרע םעד ןלָאז ייז רָאנ יו טגָאזעג טינרָאג רעמ ךיא בָאה

 בָאה ךיא ,רימ ףֵא ןטרַאװ טרָאד ןוא ןטרָאנ סָאטַארָאמישזַא רעטניה ןעמוק זַײװקיצ

 טרָאד ןלעוװ ייז ביוא זַא ,טנרָאװענ ייז ןוא רעדנוזַאב םענייא ןדעי טגָאזעגנָא סָאד

 טרָאד ןסייהעג ייז בָאה ךיא זַא ,רָאנ יו ןגָאז טשינ רעמ ייז ןלָאז ,ןטסירק ךָאנ ןפערט
 ,ןטרַאוו

 -כיוו יד ,ךַאז ןייא טלעפענ רָאנ רימ טָאה ,טעברַא רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאּפ ,

 יז יידעק ,ןעיניא םעד טימ טלַאה סע יוװ ןעדיַארָאז ןבעג ןסיוו וצ :רימ רַאפ עטסקימ

 -רעביא טכירעגמוא יז ןלעוו רימ ןעוו ןקערשרעד טשינ ךיז לָאז ןוא טנרָאװעג ןַײז לֶאז

 -וקירוצ ,גנונעכער ריא טיול ,ףרַאד ףיש עכעלטסירק יד ןעוו ,טַײצ רעד רַאפ ןלַאפ

 .ןדייר ריא טימ ךיא ןעק יצ ןעז ןוא ןטרָאנ ןיא ןייג ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא .ןעמ

 ןיחַא םעד רַאפ נָאט א ךיא ןיב ,ןסנירג ןבַײלקוצפיוא טרָאד דיירסיוא םעד טימ ןוא

 זיא ,ןפָארטעגנָא טרָאד בָאה ךיא ןעמעוו שטנעמ רעטשרע רעד ןוא .ןעמוקעגנַײרַא
 -ןרעֿברעב ץנַאג ןיא סָאװ ,ןשאל א ןיא טגערפעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ ריא ןעוועג

 ןוא ענעגנַאפעגסנירק ןשיוצ סע ןעמ טדער לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא עליפַא ןוא דנַאל

 רָאנ ,קלָאפ רעדנַא ןייק ןופ טינ ןוא שינַאּפש טינ ןוא שירָאמ טינ ןיא ןוא ,ןרָאמ

 רימ ןעייטשראפ ןשַאל םעד טימ ןוא םענייניא סעניושעל עלַא ןופ שימעג ַא זיא

 םעד ןיא ןבָאה ףרַאד ךיא סָאװ טגערפעג ןשָאל ןימ םעד ןיא ךימ רע טָאה ,ןַײא ךיז

 עטוָאנרַא אב האלקש ַא ןיב ךיא זַא ,ךיא בָאה טרעפטנעעג .ןיב ךיא רעוו ןוא ןטרָאנ

 רענַײז זיא רע זַא ,טסוװעג בָאה ךיא סעמכאמ ,ױזַא ךיא בָאה טגָאזעג ןוא) ימַאמ
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 ךימ רע טָאה ךָאנרעד .טַאלַאס ףִא ןסנירג ףרַאדַאב ךיא זַא ,(טנַײרפ רעסיורג ַא

 טרעדָאפ סָאבעלַאב ןַײמ לפיוו ןוא ןזיילסיוא םוצ שטנעמ ַא ךיא ןיב יצ טנערפענ

 | ,רומ רַאפ

 יד ןעמוקעגסיורַא ,ןטרָאג ןיא ָאװ זיוה םענופ זיא ,ךערּפשענ םעד טָא סייעב,

 -ָאמ יד יו ױזַא ןוא ,ןעזעג טַָאהעג טשינ גנאל ןיוש ךימ טָאה סָאװ ,עדיַארָאז ענייש

 ,סיוא טשינ ךיוא ייז ןדַײמ ןוא ןטסירק רַאפ ןזַײװ וצ ךיז טיהעג טשינ ןענַײז עשיר

 םעד וצ ןעמוקוצוצ טרעטשעג טשינ ךַאז ןייק ריא טָאה ,טגָאזעג ןיֹוׁש בָאה ךיא יו

 טָאה רעטָאפ רעד ןעוו ,טרעקרַאפ ,ןענַאטשעג רימ טימ ןיא רעטָאפ ריא :וװ ,טרָא

 | ..ןדנוא וצ ןפורעגוצ יז רע טָאה ,ךעלעמַאּפ ןעמוקוצ ןעזעג יז

 ןוא ענטלַאטש יװ ,ןַײמ יוװ ,ןייש יװ ןגָאז ךַײא לָאז ךיא ןעוועג טלָאװ ?יפוצ,

 רָאנ ךַײא לעװ ךיא :ןזיװַאב רימ רַאפ ךיז טָאה עדיַארָאז ערעַײט ןַײמ טצוּפרַאפ ךיַײר

 - "ּפָארַא ןבָאה רָאה יד ןופ ןוא ןרעיוא עריא ןופ ,זדלַאה ןקיטכערּפ ריא ןופ זַא ,ןגָאז

 ַאב ןענַײז סָאװ ,םיפ יד ןופ סעקטיל יד ףַא ,ּפָאק ןיא רָאה יו ?רעּפ רעמ ןעגנַאהעג

 ןכַאקרַאק ייווצ ןגָארטעג יז טָאה ,גענימ רעד זיא ייז אב יו ,טקעדענּפָא ןעוועג ריא

 ןעמ סָאװ ,ןטעלסַארב רעדָא רעדנעבמערָא יד שירָאמ ןיא ןעמ טפור :ױזַא סָאװ)

 .-ָאֹפ ריא זַא ,טצעזַאב ןטנעמיד ליפ ױזַא טימ ,דלָאג םענייר ןופ (סיפ יד ףַא טנָארט

 -ךלָאג טנזיוט ןעצ ןיא ,טגָאזעג ךָאנרעד רימ טָאה יז יו ,טצַאשענ ייז טָאה רעמ

 ליפ ױזַא ךיוא ןבָאה ןעקנעלעג-טנַאה יד ףַא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ יד ןוא ,ךעלקיטש

 רעד םורָאװ ,עטוג רעייז ןוא ךַאס ַא רעייז ןנָארטעג יז טָאה ?רעּפ ,.טַאהעג טרעוו יד

 ןיא ןוא לרעּפ עכַײר ןיא ןריצ ךיז זיא ,עשירָאמ יד ַאב ץלָאטש ןוא ץוּפ רעטסערג

 ןשיווצ יו רעסיב ןוא ?רעּפ רעמ ןַארַאפ ןרָאמ יד ןשיווצ זיא רעבירעד ןוא .רעסיב

 טָאה רע סָאװ טימרעד טמעשעג טָאה רעטָאפ סעדיַארָאז ןוא .רעקלעפ ערעדנַא עלַא

 ,טימרעד ךיוא ןוא ,ךישזלַא ןיא ןַארַאפ ןענַײז סָאװ עטסעב יד ןופ ןוא ?רעּפ ךַאס ַא

 -רעה יד סָאװ ,רעלַאט עשינַאּפש טנזיוט טרעדנוה ייווצ יו רעמ טגָאמרַאפ רע סָאװ

 טָאה יצ .ענַײמ יז זיא טציא סָאװ ,עמַאד יד ןעוועג זיא ןעמעלא םעד רעביא ןרעש

 ןרוּטש יד ןופ ריא טנעק ,טינ רעדָא ןייש ןַײז טנעקעג טלָאמעד ץוּפ םעד טימ יז

 "עג טָאה יז יו ןלעטשרָאפ ךַײא ,ןדַײל ליפ ױזַא ךָאנ ןבילברַאפ ריא ןענַײז סָאװ

 ןופ טייקנייש יד זַא ,טנַאקַאב ליוװ זיא'ס םורָאװ .ןטַײצ עטוג יד ןיא ןעזסיוא טזומ

 טרענימעג יז טרעוו ןלַאפוצ יד ןופ ןוא ,ןטַײצ ןוא געט עריא ךיז טָאה ןעיורפ לייט

 טגָארט ןעמ סָאװ ,ןטפַאשנדַײל יד זַא ,ךיוא זיא ךעלריטַאנ ןוא ,טרעסערגרַאפ רעדָא

 לָאמ ערערעמ שטָאכ ,ןרענימרַאפ רעדָא ןרעסערגראפ טייקנייש יד ןלָאז ,ןצרַאה ןיא

 | .יז ייז ןברַאדרַאפ

 ,רימ ַאב .ןייש ןטלעז ןוא טצוּפרַאפ רָאג זיב ןעוועג טלָאמעד זיא יז ,ץרוק ,

 טסעװעג טלָאמעד ןיב בָאה ךיא סָאװ ,עטסנעש יד ןעזעגסיוא יז טָאה ,סלַאפנלַא

 ךיז טָאה ,טגײלעגפױרַא רימ ףַא טָאה יז סָאװ ,ןסעווייכסיה יד טימ ןוא .ןעזענ

 ףַא ןעמוקענּפָארַא זיא סָאװ ,למיה םענופ ןטענ ַא טייטש רימ רַאפ זַא ,טכַאדעג רימ

 ----'40 יב



 ,ןעמוקעגוצ ןיא יז רָאנ יוװ .ןנעוו ףליה ןַײמ רַאפ ןוא ןנינעגרַאפ ןַײמ רַאפ ךרע רעד
 טניַײרפ ןַײז אב ףאלקש ַא ןיב ךיא זַא ,טנָאזעג ךַארּפש ןַײז ןיא רעטָאפ רעד ריא טָאה

 סָאד ןעמונעג טָאה יז .טַאלַאס ןסַײרנָא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ןוא ימַאמ עטוַאנרַא

 טָאה ,טגָאזעג רעירפ ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,ןכַארּפש ןופ שימענ םעד ןיא ןוא טרָאװ

 ךימ זייל ךיא סָאװ עביס יד זיא סָאװ ןוא רילַאװַאק ַא ךיא ןיב יצ טנערפעג ךימ רע

 זא ןוא רעטזיילעגסיוא ןא ןיוש ןיב ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .סיֹוא טשינ

 ןבענעג סעמכַאמ ,טצַאשעג ךימ טָאה סָאבעלַאב ןַײמ יװ ןעז רע ןעק ןַײרּפ םעד ןופ

 -עג ףיורעד טָאה יז ."סינַאטלָאס , טרעדנוה ףניפ טימ טנזיוט רימ רַאפ רע טָאה

 סרעטָאפ ןַײמ ןעוועג טסלָאװ ֹוד ןעוו זַא ,ריד ךיא נָאז סעמע םעד, :טרעפטנע

 םורָאװ ,ליפ ױזַא לָאמ ייווצ רַאפ ןבעגקעװַא טזָאלעג טשינ ךיד ךיא טלָאװ ,ףַאלקש

 ,טַײלעמירַא רַאפ ךַײא טכַאמ ריא ןוא טגָאז ריא ןעוו קידנעטש טנקייל ,ןטסירק ,ריא

 בָאה --- ,עטנרַאה ןַײמ ,ןַײז טנעקעג סָאד טלָאװ ױזַא, ."ןרָאמ יד ןרַאנוצּפָא יידעק

 םיא לע ןוא סעמע םעד טגָאזעג קידנעטש בָאה ךיא רָאנ -- ,טרעפטנעעג ריא ךיא

 | ."דייר ךיא רָאנ ןעמעוו טימ ןגָאז

 ןכער --- ןגרָאמ , --- .טגָאזעג עדיַארָאז טָאה -- ?קעװַא וטסרָאפ ןעוו ןוא,
 סָאװ ,ףיש עשיזיוצנַארפ ןַײמ טייטש ָאד סעמכַאמ -- ,טנָאזעג ךיא בָאה --- ךיא

 -עב טשינ זיא יצ ,, ,."ןרָאפ וצ ריא טימ ןכער ךיא ןוא ןעלנעז יד ףיוא ןנרָאמ טבייה

 ןוא עינַאּפש ןופ ןפיש ףַא ןטרַאװּפָא -- ,טרעפטנעענּפָא עדיַארָאז טָאה -- ,רעס

 "?טניײרפ ןייק טשינ ךַײא ןענַײז סָאװ ,ןזיוצנארפ יד טימ טשינ ןוא ייז טימ ןרָאפ

 ַא טמוק סע זַא ,סעידעי ןענַײז ןַארַאפ שטָאכ -- ,טרעפטנעענ ךיא בָאה -- ןיינ,

 רָאפ ךיא זַא ,זיא רערעכיז רָאנ ,ןטרַאוװּוצוצ ַײדעק זיא סע ןוא עינַאּפש ןופ ףיש

 יד ןעז ןוא דנַאל ןיא רימ ַאב ןַײז וצ בָאה ךיא סָאװ ,רענַאב רעד סעמכאמ ,ןגרָאמ

 ףַא ןטרַאװ טשינ ךימ טזָאל רע זַא ,סיורג ױזַא זיא ,ביל רימ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ

 ".ךיז טקיטעּפש יז רָאנ ביוא ,ןַײז טינ לָאז יז רעסעב יו ,טייהנגעלעג רעדנַא ןייק

 ,טגָאזעג עדיַארָאז טָאה -- דנַאל ןיא ריד ַאב רעטבַײװַאב ַא ןַײז עדַאװַא טזומ וד,

 -ַאב ןייק טשינ ןיב ךיא ,, '?בַײװ ןַײד טימ ןעז ךיז ןרָאפ םורעד טסל?יװ וד ןוא ---

 ענעסַאכ טרָאװ ןַײמ ךיא בָאה ןבעגנעג רָאנ -- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,רעטנַײוװ

 טסָאה וד סָאװ ,עמַאד יד ענייש ַא יז זיא , ."ןעמוק ןיהַא לע ךיא רָאנ יו ןבָאה וצ

 -ענג ךיא בָאה -- ןייש ױזַא, ."טנָאזעג עדיארָאז טָאה -- ?ןבעגעג טרָאװ סָאד ריא

 ,ןגָאז וצ סעמע םעד ריד יידעק ןוא ןצַאשוצּפָא קיטכיר יז יידעק זַא -- ,טרעפטנע

 -עצ סעמע ןַא טימ ןופרעד ךיז טָאה רעטָאפ ריא ,?גיוא ןסיוא וד יז זיא

 בוא ,ענייש ַא רָאג ןַײז ךָאד זומ יז ,טסירק ,וטסדער סָאװ, :טגָאזעג ןוא טכַאל

 .ענידעמ רעצנַאג רעד ןיא עטסנעש יד ןיא סָאװ ,רעטכָאט ןַײמ וצ יז טסכַײלג וד

 -עג ןקידרעטַײװ םעניא ."סעמע םעד טשינ ךיא נָאז יצ ןעז וטסעוו ,ריא ףַא קוק ַא ביג

 -ַאב רעמ א יו ,רעטָאפ סעדיַארָאז רעשטעמלָאד רַאפ טנידעגנ זדנוא טָאה ,ךערּפש

 טרעוו סָאװ ,ןשָאל עשירעזמַאמ סָאד יז טָאה טדערענ שטָאכ םורָאװ ,רעטנוװַאה
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 טימ יו קנּוװ ןפַא טדערעג רעמ יז טָאה ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו ,טצונעג טרָאד

 ,רעטרעוו

 ,ןבַאז ערעדנַא ןוא םעד ןנעוו טדערעג ןוא ןענַאטשעג ױזַא ןענַײז רימ סייעב,

 רעדָא ,טיױלּפ םעד רעביא זַא ,ןעַײרש ןעמונעג ןוא ראס ַא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא

 ,טכורפ ןסַײר ןוא ןקרעט ןעננורּפשעגרעבירַא ןענַײז ,ןטרָאג םענופ טנעוו יד רעביא

 -ַאז ךיוא ןוא רעטלַא רעד ךיז טָאה ןקָארשרעד .קיטַײצ טשינ ךָאנ ןענַײז ייז שטָאכ

 סָאװ ,עריומ יד ךעלריטַאנ טָאמיק ןוא ךַאז עכעלנייוועג ַא ןיא סע םורָאװ ,עדיַאר

 ױזַא ךיז ןטלַאה סָאװ ,רענלעז עשיקרעט רַאפ ,רעדנוזַאב ,ןקרעט רַאפ ןבָאה ןרָאמ

 -ַמב ןֹוא ,ןפױָאװעגרעטנוא ייז ןענַײז סָאװ ,ןרָאמ יד עבַאגעל ןרַאהרעבױא יוװ ךערפ

 םורעד טָאה רעטָאפ רעד .ןפַאלקש ערעייז ןעוועג ןטלָאװ ייז יו רענרע ייז ןעלדנַאה

 ךיא ןוא ךיד טילשרַאט ןוא בוטש ןיא ןַײרַא יינ ,רעטכָאט , :ןעדיַארָאז וצ טגָאזעג

 ןוא טָאלַאס ןַײד ריד םענ ,טסירק ,וד ןוא .טניה יד טימ ןדייר ןייג ?ַײװרעד לעוו

 ןיא ריד וצ עוַײר ןַײד ףֵא ןקילנַאב ַאלַא ךיד לָאז ןוא םייהַא לזַאמ טימ ריד רָאפ

 ןוא ןקרעט יד טימ ןדייר ןעננאנעג זיא רע ןוא ,טניױנרַאפ ךימ בָאה ךיא .?דנַאל

 -עג טשרעמיולק ךיז טָאה סָאװ ,ןעדיַארָאז טימ ןיילַא םענייא טזָאלעג רע טָאה ךיס

 םענופ רעמייב יד רעבָא רָאנ יוװ .טקישעג יז טָאה רעטָאפ רעד נו ןייג טזָאל

 ןפָאגרַאפ ןניוא יד ,רימ וצ טיירדענמוא ךיז יז טָאה ,טלעטשרַאפ םיא ןבָאה ןטרָאנ

 ;טניימ סָאד סָאװ ,"יסקעמַא, ,טסירק ,"יסקעמַא , :טנָאזעג טָאה ןוא ,ןרערט טימ

 ,עטנרַאה ןַײמ ,ָאי :טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא "?טסרָאפ וד ,טסירק ,טסרָאפ וד,

 קערשרעד ןוא ,רימ ףֵא טרַאו ַאמוכ רעטשרע רעד :ריד ןָא טשינ ןפיומושעב רָאנ

 ןכעלטסירק ןיא ןייג רעכיז ןלעוו רימ םורָאװ :ןעזרעד זדנוא טסעוװ וד ןעוו טשינ ךיד

 ."דנַאל

 ןופ טרָאװ רעדעי ןענַאטשרַאפ טָאה יז זַא ,ױזַא טגָאזעג ריא סע בָאה ךיא

 זדלַאה ןפַא טנַאה ַא רימ יז טָאה טנײלענפױרַא ןוא ,טדערעג ןבָאה רימ סָאװ םעד|

 סָאד ןוא .בוטש ןיא ךיז וצ רימ טימ ןייג ןעמונעג טירט עטכַאװשענּפָא טימ ןוא

 טשינ טריפ למיה רעד ןעוו ,זדנוא וצ טכעלש רעייז ןַײז טנעקעג טָאה סָאװ ,לזַאמ

 ךיא יוװ ,עזָאּפ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענַײז רימ סייעב זַא ,טלָאװעג טָאה ,שרעדנַא

 ןיא סָאװ ,רעטָאפ רעד לָאז ,ןדלַאה ןַײמ ףַא טנַאה ריא טימ ,טלייצרעד ךַײא בָאה

 .טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ןייג ןעז זדנוא ,ןקרעט יד ןופ ןעגנַאגעגקירוצ ןיוש

 טשינ ןדלַאה ןַײמ ןופ טנַאה ריא טָאה ,עגולק ַא ןוא עטנרָאװעג ַא ,עדיארָאז רָאנ

 טנײלעגקעװַא טָאה ןוא טקורעגוצ רעמכָאנ ךיז טָאה יז ,טרעקראפ ,ןעמונענּפָארַא

 - טלָאװ יז יװ ,ןעינק יד ןגיובעגנָא סָאװטע ןוא טסורב רעד הַא רימ ַאב ּפָאק ריא

 .טלָאװ ךיא יו לעטשנָא םעד טכַאמעג ךיוא בָאה ךיא ןוא ,טכַאמנָא ןיא ןלַאפעגנַײרַא
 טָאה רע זַא ןוא זדנוא וצ ןפָאלענוצ זיא רעטָאפ ריא .ןליוו ןַײמ ןנעק ןטלַאהעגוצ יז

 ױזַא רָאנ .זיא ריא סָאװ טנערפעג יז רע טָאה ,עגַאל רעד ןיא רעטכָאט ןַײז ןעזרעד

 -רעביא עדַאװַא יז ןכָאה טניח יד, :טגָאזעג רע טָאה ,טרעפטנעעג טשינ טָאה יז יו
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 טסורב ןַײמ ןופ יז רע טָאה ןעמונעגקעוַא ןוא ."טשעלַאכעג טָאה יז ןוא ןקָארשעג

 -רַאפ ךָאנ טימ ןוא ןָאטעג ץפיז ַא טָאה יז ןוא ,רענַײז וצ טעילוטענוצ יז טָאה ןוא

 ,ריד יינ ,'יסקעמַא ,טסירק ,יסקעמַא, ;טגָאזעג רעדיוו יז טָאה ,ןניוא עטרערט

 -בָאט ,טשינ טבַאמ סע :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רעטָאפ ריא ןוא ."ריד ייג ,טסירק

 ןוא ,ןָאטעג טשינ סטכעלש םוש ןייק ךיד טָאה רע ,ןיײגקעװַא לָאז טסירק רעד ,רעט

 ןיוש ָאטשינ םורָאװ ,ןקערש טינ ךַאז ןייק ךיד לָאז .קעװַא ןיוש ןענַײז ןקרעט יד

 ,עטיב ןַײמ ףַא ןענַײז ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא יו ,ןקרעט יד ,ןקערש וצ ךיז סָאװ

 ,ןקָארשעגנרעביא יז ןבָאה ייז, ."ןעמוקעג ןענַײז ייז ןענַאװ ךרוד ןטרָאג םענופ סױרַא

 ױזַא רָאנ -- ,רעטָאפ ריא וצ טגָאזעג ךיא בָאה --- טגָאזעג טסָאה וד יו ,רַאה ןַײמ

 ;ןפַאשרַאפ טינ שינרענרע ןייק ריא ךיא ליוװ ,ןיינקעװַא רימ לָאז ךיא טגָאז יז יוװ

 ןעמ ביוא ,ןעמוקירוצ ךיא לע שינעביולרעד ןַײד טימ ןוא ןדירפ ןיא בַײלברַאפ

 ןיא ,טנָאז סָאבעלַאב ןַײמ יו םורָאװ ,ןטרָאנ ןַײד ןיא ןסנירג ןעמענ ,ןפרַאד טעוװ

 ןעוו ןעמוק טסנעק , ,"ןטרָאג םעד ןיא יוװ טַאלַאס ףַא סנירנ אזַא ָאטשינ ץעגרע ןיא

 ריד טסייה רעטכָאט ןַײמ ןוא --- ,טרעפטנעעג אטַארָאמישזַא טָאה -- טסליוװ וד
 טָאה טלָאװעג רָאנ ,טרעגרעעג יז ןבָאה ןטסירק ערעדנַא רעדָא וד סעמכַאמ ןייג טינ

 זיא'ס טעמכַאמ רעדָא ,ןיינ ךיוא וטסנעמ ,קעװַא ןענַײז ןקרעט יד ביוא זַא ,ןגָאז יז

 ."ןסנירג יד ןעמענ טסלָאז טַײצ ןיוש

 יז יװ ,רימ טכַאד ,יז ןוא ,ןדייב טימ טנגעזעג ףעקייט ךימ ךיא בָאה ףיורעד ,

 -ולק ,ךיא ןוא ,רעטָאפ ריא טימ קעװַא זיא ,ןסירעגסױרַא עמָאשענ יד ךיז טלָאװ

 בָאה ןוא ןטרָאנ ןרעביא ןעגנַאנעגמוא ַײרפ רימ ןיב ,ןסנירג ךיא בַײלק טשרעמ

 יד ןוא זיוה םעד ןופ גנוטסעפ יד ןוא גנעגסױרַא ןוא גנעגנַײרַא עֶלַא טקוקעגסיוא

 -רעד טקיטרַאפעגּפָא .ךַאז רעזדנוא ןכַאמ וצ רעגנירג זדנוא טיג יז סָאװ טייהנגעלעג

 םירייוװַאכ ענַײמ ןוא דעמושעמ םעד טלייצרעדסיוא בָאה ןוא קעװַא ךיא ןיב ,טימ
 אש יד ךיז ןטרַאװרעד וצ ןעוועג רעווש ןיוש זיא רימ ןוא טריסַאּפ טָאה סָאװ ץלַא
 ןגָארטעגרעטנוא רימ טָאה ?זַאמ סָאד סָאװ ,סטוג סָאד עריומ ןָא ןסינעג ןענעק וצ

 / .עריארָאז רעקיטכערּפ ןוא רענייש רעד טימ

 -כאמ ןֹוא .ָאש עטרעגַאב גנַאל יד זיא ןעמוקעג ןוא רעבירַא זיא טַײצ יד ,ץרוק,

 נולק טימ סָאד ןבָאה רימ יװ ןעזנַײא ןוא רעדייס ןטול רימ ןבָאה ןָאטעג סעמ

 ןיא עכַאלצַאה טַאהעג רימ ןבָאה ,טנכערענסיוא ןעקנעדכָאנ ןגנַאל ןוא ןטכַארטַאב

 סָאװ גָאט םעד ךָאנ ,וצ טכַאנרַאפ קיטַײרפ םעד ןוא ,טרעגַאב ןבָאה רימ סָאװ ץְלַא

 -נַארַאפ ךיז דעמושעמ רעד טָאה ,ןטרָאנ םעניא טדערעג ןעדיַארָאז טימ בָאה ךיא

 יד .עדיַארָאז ענייש טסרעסיוא יד ןעוועג זיא סע ּוװ גערב םעד ַאב טַאמיק טרעק

 טקעטשרַאפ ןוא טנרָאװעג ןעוועג ןיוש ןענַײז ,ןרעדור טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ,ןטסירק

 -יא קערש טימ רימ ףַא טרַאװעג ייז ןבָאה עלַא .םורַא ןופ רעטרע ענעדישראפ ןיא

 ןענַאטשעג ייז זיא סָאװ ,ףיש יד ןלַאפוצרעביא ןיוש רעגַאב םעד טימ ןצרַאה םענ

 -עגּפָא טָאה דעמושעמ רעד סָאװ טסווװעג טשינ ןבָאה ייז סעמכַאמ ,ןגיוא יד רַאפ
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 -רַאהסיוא ןוא טייהַײרפ יד ןעניוועג ךעיוק טימ ןפרַאד ייז זַא ,טנכערעג ןוא טכַאמ

 .ףיש רעד ףִא ךיז ןעניפעג סָאװ ןרָאמ יד ןענעג

 ןבָאה ,םירייוואכ ענַײמ טימ ןזיוװַאב ךימ בָאה ךיא רָאנ יוװ זַא ,זיא ןעשעג ןוא,

 ןעוועג .זדנוא וצ ןעמוקוצ ןעמונעג ,ןעזרעד ךימ ןבָאה סָאװ ,ענעטלַאהַאבסױא עֶלַא

 טרָא םענעי ףֵא ןוא ןסָאלשענ ןעוועג ןיוש זיא טָאטש יד ןעוו טַײצ רעד וצ סע ןיא

 ,עלא ןיוש רימ ןענַײז ןעוועג יו ױזַא .ןזיווַאב טשינ שטנעמ םוש ןייק ןיוש ךיז טָאה

 טשרעוצ רעדָא ןעדיַארָאז ןעגנערב ןייג רעידפ רעכַײלג זיא וצ ןטָארַאב ךיז רימ ןבאה

 יד אב ףיש ןיא ןסעזענ ןענַײז סָאװ ,רערעדור עשירָאמ יד ןכַאמ קינעטרעטנוא

 טָאה ןוא רעמושעמ רעד ןעמוקענוצ זיא ,טרעלקעג ױזַא ןבָאה רימ יו ןוא .סעלסעוו

 ןטכיר ןרָאמ ענַײז עֶלַא ז8 ןוא טַײצ ןיוש זיא'ס זא :ןרעלק רימ סָאװ טגערפעג זדנוא

 םָאװ ןיא םיא רימ ןבָאה טגָאזעג ,ןפָאלש עטסרעמ יד ןוא טשינ ךַאז םוש ןייק ףַא ךיז

 ,ןכַאמ וצ קינעטרעטנוא ףיש יד ןיא רעקיא רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טייג סע

 -נערב ןייג רימ ןענעק ךָאנרעד ןוא ,רַאפעג םוש ןָא ןוא גנירג רעייז ןעמ ןעק סָאד סָאוו

 -ענ טשינ רעגנעל ,ןוא טנָאזעג טָאה רע יו ןעמעלַא זדנוא זיא ןלעפעג .ןעדיַארָאז ןעג

 ןיא רע ןוא ףיש רעד וצ ןעמוקענוצ רימ ןענַײז ,רעזַײװנעװ ַא רַאפ םיא טימ ,טרַאװ

 ַא ןוא ?דרעװש שיקרעט א ןעמונעגסורַא טָאה ןוא רעטשרע רעד ןעגנורּפשעגפיורַא

 רע ביוא ,ןריר טשינ טֹרָא םענופ ךיז לָאז ךַײא ןופ רענייק :שירָאמ ןיא ןָאטעג גָאז

 ."ןבעל םעד טימ ןלָאצַאב טשינ ?יװו

 ,ןרָאמ יד .קינייועניא ןעוועג ןטסירק עלַא טאמיק ןיוש ןענַײז טַײצ רעד ןיא,

 עג ייז ןענַײז ,ןדייר יוזא ןַאטיּפַאק רעייז טרעהרעד ןבָאה ייז זַא ,עזָאלטומ ןשטנעמ

 -םַאמ ,ןעמונעג טשינ רעוועג םוצ ךיז טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ענעקַָארשרעד ןבילב

 ,טַאהעג טשינ רעוועג ןייק טָאה ייז ןופ רענייק טַָאמיק רעדָא ערעייז קינייוו סעמ

 -עג סָאד ןבָאה סָאװ ,ןטסירק יד ןופ ןדניב טזָאלענ ךיז ייז ןבָאה ,טרָאװ ןייא ןָא ןוא

 סע יוװ רעדָא זיא סע ּוװ ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןרָאמ יד טנרָאװעג ןוא לענש רעייז ןָאט

 ךיז טסיטרַאפענּפָא .ןטכעשסיוא עלַא ףעקייט ייז ןעמ טעװ ,ןבייהפיוא לָאק סָאד זיא

 -עביא יד ,רימ ןוא ךַאו רעד ףֵא ייז טימ ןבילבעג ערעזדנוא טפלעה ןענַײז ,ייז טימ

 ןיא ןעננאנעג רימ ןענַײז ,רעזַײװנעװ א רַאמ דעמושעמ םעד טימ רעדיוו ,עקיר

 גנירג ױזַא טנפעעג ךיז רעיוט רעד טָאה ,?זַאמ רעזדנוא וצ .ןטרָאנ סָאטַארָאמישזַא

 ןופ ,ליטש ןוא קִיּור רעייז ,ױזַא טָא ןוא ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג טשינ טלָאװ רע ךַײלג

 .זיוה םוצ ןעמוקענוצ רימ ןענַײז ,טרעהעג טשינ םענייק

 יז יו ןוא ,רעטצנעפ ַא ַאב עדיַארָאז ענייש ןטלעז יד זדנוא ףַא טָאה טרַאװעג,

 סָאד סָאװ ,"ינַארַאזינ, רימ ןענַײז יצ טגערפעג ליטש יז טָאה ,ןעזרעד זדנוא טָאה

 -ּפָארַא לָאז יז ןוא אי זַא ,טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא .ןטסירק רימ ןענַײז יצ טניימ

 סעמבַאמ ,ןטלאהראפ טשינ ענער ַא ךיז יז טָאה ,טנעקרעד ךימ טָאה יז ןעוו ,ןייג

 ,ןטנוא ּפָארַא קילבנניוא ןייא ןיא ןיא ןוא טרָאװ ַא רימ יז טָאה טרעפטנעעג טשינ

 זַא ,עטדיילקעג ךַײר ןוא ענייש אזא ודנוא רַאפ ןזיוװַאב ךיז ןוא ריט יד טנפעעג
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 -ונעננָא יז ךיא בָאה ,ןעזרעד יז בָאה ךיא יו דלַאב .ןצַאשּפָא טינרָאג סע ןעק ךיא

 רעמושעמ רעד ןָאטעגנ טָאה ענעגייא סָאד .ןשוק ןעמונעג יז ןוא טנַאה ַא ַאב ןעמ

 ,טסּוװעג טינ טשינרָאג ןופ ןבָאה סָאו ,עקירעביא יד .םירייווַאכ ייווצ ענַײמ ןוא

 -נַאד רימ זַא ,ךיז טָאה טכַאדענ סָאװ ,ןָאט ןעזעג זדנוא ןבָאה ייז סָאוװ ןָאטעג ןבָאה |

 -עמ רעד .טייהַײרפ רעזדנוא ןופ עטנרַאה רעד רַאפ ףיוא יז ןעמענ רימ ןוא ריא ןעק
 טָאה יז ,ןטרָאנ ןיא רעטָאפ ריא ןיא וצ ןשַאל ןשירָאמ ןיא טנערפעג יז טָאה דעמוש

 ןזומ םיא ןעמ טעוװו ,יױזַא ביוא, .טפָאלש רע ןַא ןוא ָאד זיא רע זַא ,טרעפטנעעג

 םענייניא ןעמענטימ םיא ןוא -- ,טרעפטנעעג דעמושעמ רעד טָאה -- ןקעוופיוא

 --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ןיינ, ."טקיטרעוװ ךיז ןיא טָאה ןטרָאג רעד סָאװ ץלַא טימ

 ןייק רעמ ןענַײז בוטש ןיא ָאד ןוא ןרירנָא טשינ ןפיומושעב ןעמ רָאט רעטָאפ ןיימ

 רַאפ ןקעלק טעוװ סָאד ןוא ,ךיז טימ םענ ךיא סָאװ סָאד יו ָאטשינ ןכַאז עקיטרעוט

 יז יו ."ןעז ריא טעוװ ,ליַײוװ א טרַאװ .ןַײז ןדירפוצ ןוא ןרעוו וצ ךַײר ןעמעלא ךיַײא

 דלַאב טעװ יז זַא ,טנָאזעג ןוא בוטש ןיא ןַײרַא רעדיוו יז זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה

 -ושעמ םעד ךיא בָאה טגנערפענ .ןשַאר טשינ ןוא ?יטש ןַײז ןלָאז רימ ,ןעמוקסיורַא:

 בָאה טנָאזעג ןוא ,טלייצרעד רימ סָאד טָאח רע ןוא ןעשענ זיא ריא טימ סָאװ דעמ

 ןליו םעניא ויא סע יו רעמ ןָאט טשינ ןעמ לָאז ךַאז םוש ןייק ןיא זַא ,םיא ךיא

 ַא טימ ענעדָאלַאב א ןעמוקעגקירוצ ןיוש יז זיא ?ַײװרעד .ןָאט וצ עדיַארָאז ןופ

 טנעקעג םיוק סָאד טָאה יז זַא ,לופ ױזַא ,סרעלַאט ענעדלָאנ טימ ל?ופ ,לטרעּפוק

 | .ןנָארטרעד

 -עגפיוא ךיז ןענירעד ןטימ ןיא רעטָאפ ריא טָאה ,לזַאמ זייב רעזדנוא ףַא,

 "וקעגוצ ןוא .ןטרָאנ םעניא ןיינמוא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,שיורענ םעד ףַא טּפַאכ

 -ייז ,ןַארַאפ טרָאד ןענַײז סָאװ עלַא ןַא ,ןעזרעד טָאה ןוא רעטצנעפ םוצ רע זוא ןעמ

 -םירק ,ןטסירק, :שיבַארא ןיא ךיז רעסיוא ןעַיײרש רע טָאה ןעמונעג ןוא ןטסירק ןענ

 קידעריומ ןוא קרַאטש עֶלַא רימ ןענַײז ןעיירשעג יד ןופ "!םיװָאנַאג ,םיװָאנַאנ !ןצ

 -עג םעמכַאמ ןוא רַאפענ יד ןעזרעד טָאה דעמושעמ רעד זַא רָאנ ,ןרָאװעג טלמוטעצ

 ףױרַא לענש רע זיא ,םיא טרעהרעד ןעמ רעדייא ךַאז יד ןקידנעראפ רע טָאה טלָאװ

 עקינייא ךָאנ ףױרַא ןענַײז םיא טימ ןוא ,ןענַאטשעג זיא ָאטַארָאמישזַא ּווװ ןיהַא

 סָאװ ,ןעדיַארָאז טצישאבמוא ןזָאלוצרעביא טנעוורעד טשינ ךימ בָאה ךיא .זדנוא ןופ

 סע ןבָאה ,ןביױא ףױרַא ןענַײז סָאו יד ,רעציקעב .סמערַא ענַײמ ןיא ןלַאפענ זיא

 -ַארָאמישזַא טימ ןטנוא ּפָארַא ייז ןענַײז טונימ ןייא ןיא זַא ,טכַאמעג קיצנוק ױזַא

 ןייק לָאז רע יידעק ,טקעטשרַאפ ליומ סָאד ?כיט א טימ ןוא םענעדנובעג א ןיוש ןָאט

 ןבעל ןטימ רע טעוװ ,ןדייר טעוו רע ביוא זַא ,טנרָאװעג ןוא ,ןדייר ןענעק טשינ טרָאוו

 טלעטשרַאפ ןגיוא יד ךיז יז טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה רעטכָאט ןַײז ןעוו .ןלָאצַאב

 ןוא רענעקָארשרעד ַא ןבילבעג ןייטש זיא רעטָאפ ריא ןוא ,םיא ןעז וצ טשינ יידעק
 טניפעג טנעה ערעזדנוא ןיא ענַײז עביל עסיורג ַא רַאפ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה

 ןוא ?ענש ןענַײז רימ ןוא םיפ יד ןעוועג רעקיטיינ ןיוש ןענַײז טלָאמעד רָאנ .ךיל
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 ןוא זדנוא ףַא טרַאװעג ןיוש ןבָאה ענעבילבעג יד ּוװ ,ףיש רעד ןיא ןַײרַא קיסַײלפ
 .זודנוא טימ ןעשעג סעּפע טינ זיא יצ טכַארטעגרעביא טַאהעג ןיוש ןבָאה

 עלַא ןיוש ןענַײז רימ ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא ָאש ייווצ םיוק קעװַא ןענַײז ןעוועג,
 סעטנעּפ יד ןעמונענּפָארַא רעטָאפ סעדיַארָאז אב טָאה ןעמ ּוװ ,ףיש רעד ףַא ןעוועג
 -עג רעדיוו םיא טָאה דעמושעמ רעד רָאנ .ליומ םענופ לכיט סָאד ןוא טנעה יד ןופ

 רע ןעוו ,ןענעגרַאהרעד םיא רע טעװ ,טינ זַא ,ןדייר טשינ טרָאװ ןייק לָאז רע טנרָאװ

 טארפיב ,ןצפיז ךעלטרעצ טסרעסיוא ןעמונעג רע טָאה ,רעטכָאט ןַײז ןעזרעד טָאה
 קיור יױזַא זיא יז ןוא ןעמונעגמורַא קרַאטש יז טלַאה ךיא זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו
 ,טנעה יד ןופ רימ אב טשינ ךיז טסַײר ןוא טשינ ךיז טגָאלק ןוא טשינ ךיז טרעוו ןוא
 -ברוד טשינ לָאז דעמושעמ רעד טָאהעג עריומ טָאה רע לַײװ ,ןגיוושעג רע טָאה ךָאד
 ףיש רעד ףַא ןעזרעד טָאהעג ןיוש ךיז טָאה עדיַארָאז ןעוו .טעשַארטס רע סָאװ ןריפ
 ןוא רעטָאפ רעד יו ןוא רעסַאװ ןיא סעלסעוו יד ןזָאלּפָארַא ןיוש ןליוו רימ זַא ןוא

 רימ לָאז רע רעמושעמ םעד טגָאזעג יז טָאה ,ןדנובעג ןענַײז ןרָאמ עקירעביא יד
 -אוו ,רעטָאפ ריא ןזָאלַײרּפ ןוא ןרָאמ יד ןדניבּפָא ןוא עוויוט יד ריא ןָאט ןביולרעד
 יו ןגױא יד רַאפ ןעז רעדייא ןפרַאװ ןַײרַא רעסַאװ ןיא רעכינ ךיז טעװ יז םור
 םיא טָאה יז סָאװ רעטָאפ ריא ,םענעגנַאפעג ַא רעטָאפ ריא ןעמ טריפ ריא בילוצ

 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןוא טגָאזעג רימ סָאד טָאה דעמושעמ רעד .ביל ױזַא

 םסעמכאמ ,טשינ טניול סָאד זַא ,טרעפטנעעגנ טָאה רע רָאנ .ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא
 עצנַאנ יד ןוא ןזיורבעצ דרע יד דלַאב ייז ןלעװ ,ןו;52+ טרָאד ייז ןלָאז רימ ןעוו

 עלענש טימ ןודנוא ךָאנ ןוָאלסיױרַא דלַאב ךיז טעו ןעמ ןוא ןרעדורפיוא טָאטש
 ןלָאז רימ זַא ױזַא ןעמענמורא עשַאבַאי רעד טימ םַאי םעד ןלָאז סָאװ ,ןטַאנַארּפ
 רָאנ יו ייז ןזָאלַײרפ זיא ,ןָאט ןעק ןעמ סָאװ עקיצנייא סָאד .ןפױלטנַא ןענעק טשינ
 ,דנַאלןטסירק ןטשרע םוצ ןעמוקוצ ןרימ

 טָאה ןעמ סָאװ ,עדיַארָאז ךיוא ןוא ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג רימ ןענַײז עלַא,
 יו טשינ ןעוט רימ סָאװרַאפ טרעלקענפיוא ריא טָאה ןעמ ןוא ןבענרעביא ריא סָאד
 ןוא ןגַײװשליטש ןטיירפרעד טימ ןוא ,ןעוועג םיקסַאמ טָאה ,ןלעו ךיז טלָאװ ריא
 ןַײז ןעמונעג רערעדור עוװַארב ערעזדנוא ןופ רענייא רעדעי טָאה ,סַײלּפ ןכעליירפ
 -יווש ןעמונעג רימ ןבָאה ,ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ טָאג וצ ןבעגנעגרעביא ,ןוא עלסעוו

 ,דרע עכעלטסירק עטסטנָאנ יד ןענַײז ייז סָאװ ,ןעלזודניא-ַאקרָאילַאמ יד םורַא ןעמ

 םַאי רעד ןוא גרעב יד רעטניה ןֹופ ?סיבַא טניוו רעד טָאה ןזָאלבעג סעמכַאמ רֶאָנ

 -ַאמ וצ געוו םעד טימ ןעמיווש טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,זענױרַאב ?סיבַא ןעוועג זיא

 טשינ טימ ,ןַארֶא םורא גערב םעד טימ ןעמענרַאפ טזומעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ַאקרָאיל

 -כעז ןטרָאד טניל סָאװ ,רישזלַאס ןופ ןעזרעד טשינ זדנוא לָאז ןעמ טסגנא קיניײװ

 -עמ ענעי ןיא ךיז ןפערטוצנָא טאהעג עריומ רימ ןבָאה ךיוא .רישזלַא ןופ לַײמ קיצ

 שטאב ,ןַאוטעט ןופ עריוכס טימ ךעלנייוועג ןעייג סָאװ יד ןופ ,רעילַאנ ַא ףַא סעמיוק
 גלָאז ריס ביוא זַא ,טכַארטעג ךיז טָאה םענייניא עלַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ רעדעי
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 -וװַאכעב ןעייג סָאװ יד ןופ טשינ זיא רע רָאנ בוא ,עריוכס טימ רעילַאג ַא ןפערטנָא
 םיא טימ ןזָאל ךיז ןלעוו רימ רָאנ ,ןעזדנַאלברַאפ טשינ רָאנ טינ רימ ןלעוװ ,עסוד

 רעזדנוא ןקידנערַאפ ןענעק ןלָאז רימ ּוװ ,גערב ַא וצ געוו ןרעכיז ַא ףֵא םענייניא
 יידעק טנעה יד ןיא רימ ַאב ּפָאק ריא ןטלַאהעג טַײצ עצנַאנ יד טָאה עדיַארָאז .עזַײר

 לָאז יז ןעירָאמ אלעל טפור יז זַא ,ךיא בָאה טליפעג ןוא רעטָאפ ריא ןעז וצ טשינ

 | ,ןפלעה זדנוא

 זיא ןוז יד ןעוו ,ליימ קיסַײרד ןעמנוװשענּפָא טַאהעג עדַאװַא ןיוש ןבָאה רימ ,

 -ענ זיא םורַא ץלַא ןוא ,נערב םענופ טַײװ יד סָאש-ןסקיב ַײרד ,ןעגנַאגעגפיױא זדנוא

 ןבָאה ,ךָאד .ןקרעמ ןענעק זדנוא לָאז רעצימע ןעזענ טשינ ןבָאה רימ ןוא טסוּפ ןעוו

 םעניא רעטַײװ ןַײרַא ןענַײז רימ ןוא סעלסעוו יד ףֵא טנעלעגנָא רעקרַאטש ךיז רימ

 טָאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ןוא .טקַיורַאב ?סיבַא טָאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,םַאי

 סרעדור יד ןזָאלכָאנ ןלָאז רימ לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא ,לַײמ ייווצ ַא ןעמגוװשעגּפָא/

 יד שטָאב ,זַײּפש טימ טגרָאזַאב טוג זיא ףיש יד םורָאװ ,ןסעּפָא סעּפע ןרימ זיב

 טשינ ןרעדור טָאװ יד ןוא ןעור ןופ טַײצ ןייק טשינ ןיא'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה רערעדור

 -עב טנעה יד ןופ סרעדור יד ןלעוו ייז סעמכַאמ ,ןסע סָאד ןעגנַאלרעד ייז ןלָאז

 | .ןזָאלסױרַא טשינ ןפיומוש

 ,טניוו רעקידלקניוו ַא ןזָאלב ןעמונעג טָאה ןטימניא ןוא ןָאטעג ןעמ טָאה ױזַא,
 וצ ןייג ןוא סעלסעוו יד ןזָאלּפַא ,ןעלנעז יד ןעיצפיוא ןעגנּוװצענ זדנוא טָאה סָאוז

 טכַאמעג ןיא ץלַא סָאד .טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןעמיווש שרעדנַא סעמכַאמ ,ןַארַא |
 ?ייײמ טבַא יו רעמ ןעלגעז יד טימ רימ ןענַײז ןעמּווושעג ןוא לענש רעייז ןרָאװעג
 ןבָאה רימ .עסורװַאכ א ןֹופ ףיש ַא ןפערטוצנָא עריומ רעקיצנייא רעד טימ ,ָאש א
 ייז זַא ,טסיירטעג ייז טָאה דעמושעמ רעד ןוא רערעדור עשירָאמ יד ןסע וצ ןבעגעג
 -יירפ ייז ןעמ טעוװ טייהננעלעג רעטשרע רעד אב ןוא ענעגנַאפעג ןייק טשינ ןענַײז

 :טרעפטנעעג טָאה רע ןוא רעטָאפ סעדיַארָאז טגָאזעג ןעמ טָאה ענעגייא סָאד .ןזָאל
 ,ןטסירק ,ָא ,טייקיצראהטוג ןוא טומסיורג רעַײא ןופ ןטכיר ץלַא ףַא ךימ ןעק ךיא,

 זַא ןלעטשרָאפ טינ רימ לָאז ךיא ,רַאנ ַאזַא רַאפ ןטלַאה ךימ טלָאז ריא טשינ רָאנ

 גנירג ױזַא יידעק ,ןעגנַאפ וצ ךימ ענָאקַאס רעד טלעטשעגסיוא טינ ךַײא טָאה ריא
 סָאװ סייוו ךיא ןוא ןיב ךיא רע טסייוו ריא ןעוו ךָאנ וצרעד ,ןעַײרּפַאב וצ ךימ
 -ָאנ א סערעטניא םעד טליוו ריא ביוא ןוא .ןעַײרּפַאב וצ ךימ זיא סערעטניא רעַײא
 ךַאפ ןוא רימ רַאפ טליוו ריא סָאװ ץלַא רָאפ טציא ןיוש ךַײא ךיא גייל ,ןבעג ןעמ
 רעד זיא יז סָאװ ,ןייֵלַא ריא רַאפ זיא ,טינ זַא ,רעדָא ,רעטכָאט רעכעלקילנמוא ןַײמ

 - טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ ןוא ."ןצרַאה ןַײמ ןופ לייט רעטסעב ןוא רעטסערג
 -ָאז ןעגנוווצעג טָאה ןוא טרירעג ןדעי טָאה סָאד זַא ,טנייוועצ רעטיב ױזַא ךיז רע

 יז ןיא ,ןענייוו ןעזרעד םיא טָאה יז ןעוו ןוא ,םיא הַא ןָאט קוק ַא לָאז יז ןעדיַאד

 -ענוצ זיא ןוא סיפ ענַײמ ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז זַא ,ןרָאװעג טרירעג ױזַא
 ןּוא םענַײז וצ םיִנֲאּפ ריא יז טָאה טעילוטענוצ .רעטָאפ ריא ןעמענמורַא ןעגנַאנ
 ןדנוא ןופ ךַאס א זַא ,ןייװעג ןליטש אזא ןיא טזָאלעגנַײרַא ךיז ןבָאה עדייב
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 װעטנַאי א ןעזרעד יז טָאה רעטָאפ ריא זַא ,רָאנ .טנייוועגטימ ייז רימ רימ- ןבָאה

 ןַײז ןיא טגָאזעג רע טָאה ,ךיז ףַא גנוריצ ליפ ױזַא טימ ןוא עטצוּפרַאפ קיד

 :ןשאל

 עכעלקערש סָאד רעדייא ,טכַאנרַאפ ןטכענ סָאװ ,רעטכָאט ,סע טַײטַאב סָאװ,

 ,רעדיילק עקיבוטש עכעלנייוועג ענַײד ןיא ןעזעג ךיד ךיא בָאה ,ןעשעג זיא קילנמוא

 טשינ ןוא ןָאטוצרעביא ךיד טַאהעג טשינ טַײצ ןייק עליפַא טסָאה וד ןעוו ,טציא ןוא

 ןיא ךיד ךיא עז ,גנוריצ ןוא ץוּפ טימ ןרעַײפ וצ ערוסב עכעליירפ םוש ןייק טאהעג

 םָאד ןעוו ןבעג טנעקעג ריד ייז בָאה ןוא ,סייוו ךיא סָאװ רעדיילק עטסעב ענַײד

 ךימ טרעדנּוװ סָאד םורָאװ ,ףיורעד רימ רעפטנע ?טנַײשעג ןדנוא טָאה ?זַאמו

 -עג ךימ טָאה סָאװ ,קילגמוא סָאד יװ רעקינייו טשינ טנַאּפשעג ךימ טלַאה ןוא

 | | .ןפָארט

 דעמושעמ רעד טָאה ,רענַײז רעטכָאט רעד טגָאזעג טָאה רָאמ רעד סָאװ ץלַא

 טָאה רע ןעוו רָאנ .טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה יז ןוא ,ןבעגעגרעביא זדנוא

 סָאװ ,גנוריצ ריא ןטלַאה טנעלפ יז ּוװ ,לטרעפוק סָאד ףיש טַײז ַא אב ןעזרעד

 -עג טשינ ןוא רישזלַא ןיא טזָאלעגרעביא סָאד טָאה יז זַא ,טסווועג ליזוװ טָאה רע

 - יז טָאה ןֹוא ןבילבעג טשימעצ רעמכָאנ רע זיא ,ןַײרַא ןטרָאג ןיא ךיז טימ טכַארב

 .םיא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ןוא טגנעה ערעזדנוא ןיא טרעפוק רעד טמוק יו טגערפעג

 ריא רַאפ טָאה רע ןוא ןרעפטנע לאז עדיַארָאז דעמושעמ רעד טָאה טרַאװעג טשינ

 יװַא רעטכָאט ןַײד עדיַארָאז טשינ גערפ ןוא ,רַאה ,טינ ךיד רעטַאמ , :טרעפטנעעג

 עלַא ייז ךיא לעװ ,ןבעג ריד לע ךיא סָאװ ,רעפטנע ןייא טימ םורָאװ ,ןכַאז ליפ

 ,לַײפ יד ןעוועג זיא יז ןוא ,ןטסירק ַא זיא יז זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןוא ,ןרעפטנעראפ

 -געגנַאפעג ןופ טַײרּפַאב זדנוא טָאה ןוא ןטייק ערעזדנוא טלייפעגרעביא טָאה סָאװ

 ,רָאפ רימ לעטש ךיא יוװ ,ןדירפוצ ױזַא ,ןליוו םענענייא ריא טימ טייג יז .טפַאש

 ןבעל םוצ טיוט ןופ ,טייקיטכיל רעד ףַא שינרעטצניפ רעד ןופ סױרַא טייג ןעמ יו

 | .טייקילעזקילג וצ ןַײּפ ןופ ןוא

 .טגערפעג רָאמ רעד טָאה --- ?טגָאז רע סָאװ ,רעטכָאט ,סעמע סע זיא ---

 רעד טָאה -- ?סָאװ -- ?.טרעפטנעעג ַאדיַארָאז טָאה --- ,סע זיא ױזַא - =

 יד סע טסיב וד ןוא ןטסירק ַא טסיב וד זַא ,קיטכיר סע ןוא --- ,טגָאזעג רעטלא

 ףיורעד "?םינַאס ענַײז ןופ טכַאמ רעד ןיא רעטָאפ םעד טרעטטנעעגרעביא טָאה סָאװ

 ןיא ךיד טָאה סָאװ יד טשינ רָאנ ,ךיא ןיב ,ןטסירק א, :טרעפטנעעג עדיַארָאז סָאה

 וצ ךיד ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא רעגַאב ןַײמ םורָאװ ,טלעטשעגקעװַא עגַאל רעד

 סטוג ַא רַאפ עשז סָאװ, ."ןָאט וצ םטוג רימ רָאנ ,ןָאט סטכעלש ריד ןוא ןזָאלרַאפ

 יז טָאה --- ןעירַאמ ַאלעל ַאב וד גערפ סָאד  "?ענַײמ רעטכַאט ,ןָאטעג ריד וטסָאה

 רָאמ רעד רָאנ יו ."רימ ןופ רעסעכ ןייטשרַאפ וצ ןבעג ריד טעוו יז --- ,טרעפטנעעג

 ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טייקלענש רעכעלביולגמוא א טימ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה

 רעגנַאל ןַײז ןעוו ,ןעקנָארטרעד רעכיז ךיז טלָאװ רע ןוא ,ןַײרַא םַאי ןיא ּפָאק ןטימ

 -ָאז .רעסַאװ ןפַא ?סיבַא ןטלַאהענּפיוא טשינ םיא טלָאװ שעבלַאמ רעקידרעטנַאלּפ
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 ךיז רימ ןבָאה עֶלַא ןוא ,ןעװעטַארסױרַא םיא לָאז ןעמ ןעַײרש ןעמונעג טָאה עדיַאר

 -סיױרַא םיא ןוא ַאפַאלַאמלא ןַײז רַאפ טּפַאכעננָא םיא ןבָאה רימ ןוא ןָאטעג זָאל צ

 ןיא עדיַארָאז זיא ןופרעד .ןייזטסגוװַאב ןָא ןוא םענעקנַארטרעד ַא טָאמיק טּפעלשענ

 -ייו ןליטש ַא ןיא םיא רעביא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא יז זַא ,ןלַאפעגנַײרַא רַאצ ַאזַא

 ןטימ טרעקעגרעביא םיא ןבָאה רימ .ןעוועג טיוט ןיוש טלָאװ רע יוװ ,ןייוועג ןקידקיט

 אש ייווצ ןיא ןוא רעסַאװ ךַאס א ךיז ןופ ןבעגנעגסױרַא טָאה רע ןוא ּפָארַא ?יומ

 ןוא טיירדעגסיוא ךיז טניוו רעד טָאה טַײצ רעד ןיא .ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא

 סעלסעוו יד טימ ןוא עשאבַאי רעד ַאב ןטלַאה ךיז ןלָאז רימ ןעוועג זיא רעכַײלג

 ,לדנפַאה ַא וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז ,לזַאמ רעזדנוא ףַא .גערב םענופ ןקודּפָא ךיז

 ַאוַאק , םיא ןפור ןרָאמ יד סָאװ ,?ּפַאק , ַא ַאב רעדָא ?גרעב א ַאב ךיז טכַאמ סָאװ

 זיא ןַארַאפ ןוא ?ןטסירק עטכעלש יד , סע טניימ ךַארּפש רעזדנוא ּףַא ןוא "ַאימור

 -יא סָאװ ,אוװַאק יד ןבָארגַאב טגיל טרָא םענעי ףַא זַא ,ןרָאמ יד ןשיווצ עדנעגעל א

 -ַאב ןשָאל רעייז ןיא אוואק סעמכַאמ ,ןעגנַאנעג ןריולרַאפ עינַאּפש זיא ריא רעב

 ַא רַאפ יז ןטלַאה ךיוא ןוא ,"ןטסירק , ַא --- ַאימור ןוא ,"יורפ עטכעלש ַא, טַײט

 ַא ןא ןוא ,ןעננוווצעג וצרעד זיא ןעמ ןעוו ,ןרעקנַארַאפ וצ טרָאד ןעמיס ןטכעלש

 טשינ סע זיא ,רעכָא זדנוא רַאפ .טרָא םענעי ףַא טשינ ייז ןרעקנַארַאפ ,וצרעד טיונ

 ןציש וצ ךיז ּוװ ןפַאה רערעכיז א רָאנ ,יורפ רעטכעלש ַא ןופ ?טנַאמ רעד ןעוועג
 .םַאי ןטמערוטשעצ םענופ

 ןופ ןבָאה רימ ןוא ךַאו ַא ערעזדנוא עשַאבַאי רעד הַא רימ ןבָאה טלעטשעג,

 רעד סָאװ ןופרעד רימ ןבָאה ןסענענ .טזָאלעגסױרַא טשינ סרעדור יד טנַאה רעד

 ןופ רעטומ סטָאנ וצ ןוא טָאנ וצ רימ ןבָאה ןטעבעג ןוא טיירגרַאפ טָאה דעמושעמ

 ןקידנערַאפ ךעלקילג ןלָאז רימ יידעק ןציש ןוא ןפלעה זדנוא ןלָאז יז ןצרַאה ןצנַאג
 רימ ןבָאה ,עשָאקַאב סעדיַארָאז הַא .ןביוהעגנָא ךעלקילג ױזַא ןבָאה רימ סָאװ סָאד

 -בַאמ ,ןרָאמ ענעדנובעג עקירעביא יד ןוא רעטָאפ ריא ןזָאלוצּפָארַא טרָאד טקיליװַאב

 -עג עטרַאצ עריא ןכָאה ןגָארטרַאפ טשינ ןוא טַאהעג טשינ טומ ןייק טָאה יז סעמ

 "וצ .ענעגנאפענ טַײלסדנַאל עריא ןוא םענעדנובעג ַא רעטָאפ ריא ןעזוצוצ םידעד

 ןייק זיא סע סעמכַאמ ,ןעמיוװשּפָא ןרַאפ ןוא ןָאט וצ סָאד ריא רימ ןבָאה טגָאזעג

 -נוא ןענַײז ןעווענ טשינ .טרָא ןטסוּפ םענעי ףַא ןזָאלוצּפָא ייז ןעוועג טשינ ענַאקַאס

 דלַאב סעמכַאמ ,ןרעהרעד טשינ ייז לָאז למיח רעד זַא ,שלַאפ ױזַא סעליפט ערעזד

 -ךַאפ זדנוא טָאה ןוא םַאי רעד ןיא ןרָאװעג ?ליטש ,טיירדעגסיוא ךיז טניוו רעד טָאה

 ,ןעזרעד סָאד ןבָאה רימ זַא .עזַײר רעזדנוא טימ ןיינוצנָא ךעליירפ רעטַײװ ןטעב
 ,טזָאלענּפָארַא דרע רעד הַא ייז זַײװקיצנייא ןוא ןרָאמ יִד ןדנובענּפָא רימ .ןבָאה

 -אז ןזָאלוצּפָארַא ייר יד ןעמוקענ זיא סע ןעוו רָאנ .טשעדיכענ ייז טָאה סָאד סָאװ

 ;טנַאזעג רע טָאה ,ןַײזטסּוװַאב ןלופ םַאב ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,רעטָאפ סעדיַאר

 סָאװ עווייקענ רעכערפ רעד טָא ױזַא סע טיירפ ,ןטסירק ,ריא טניימ ,סָאװרַאּפ,

  טשינ ,ןיינ ?רימ וצ סענָאמכַאר רַאפ זיא סָאד זַא ,ריא טניימ ;ךימ טַײרּפַאב ריא

 ןרעטש ריא ןוא ַײברעד ַײז לָאז ךיא טשינ ל?יװ יז סעמכַאמ ,סע טוט יז ,רַאפרעד

 ןטַײב וצ ריא טָאה ןגיוװַאב זַא ,טשינ טניימ ןוא ,ןרענַאב עטכעלש עריא ןריפוצסיוא
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 סעמבַאמ רָאנ ,ןרעזדנוא ןופ רעסעב זיא רערעַײא זַא ,דנַאטשרַאפ רעד ןביולג ריא

 ."ןרעזדנוא ןיא יװ רעסערג סערייקפעה יד זיא דנַאל ןיא ךַײא ַאב זַא ,טסייוו יז

 ךָאנ טימ ךיא סייעב ,ןעדיַארָאז וצ םינָאּפ םעד טימ ךיז רע טָאה טיירדעגמוא ןוא

 ןוא ,ןָאטּפָא טינ סעּפע לָאז רע יידעק ,ןטלַאהעגוצ טנעה יד םיא רימ ןבָאה טסירק ַא

 !לדיימ טדערעגנָא םטכעלש וצ ןוא ךדיומ עקיטכערטרעדינ וד ,ָא, :טגָאזעג ריא

 ערעזדנוא ,טניח יד ןופ טכַאמ רעד ןיא ,עֶשירַאנ ַא ןוא עדנילב ַא ,וטסייג ןיהווװו

 ןוא טייזרַאפ ךיד בָאה ךיא ןעוו אש יד ןַײז לָאז ןטלָאשרַאפ ?םינָאס עקיטולב

 ייז ןיא ךיד בָאה ךיא סָאװ ,ןטייקכעלטרעצ ןוא םינונַאט יד ןַײז ןלָאז ןטלָאשרַאפ

 : "!ןניוצרעד

 ךיא בָאה ,ןקידנערַאפ ךיג ױזַא טשינ ךיז טביַײלק רע ןעזעג בָאה ךיא זַא רָאנ,

 רע טָאה טרָאד ןופ ןוא ,עשָאבַאי רעד ףַא טלעטשענּפָארַא םיא ןוא טלַײאעגוצ ךימ

 זדנוא לָאז רע אלַא וצ ןטעבעג טָאה ןוא סעניק ןוא סעלָאלק ענַײז טימ ןגירשעג

 יד ןגיוצעגפיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ןוא .ןדנעלרַאפ ןוא ןשימעצ ,ןטכינרַאפ

 רע סָאװ ןעזעג ךָאנ רימ ןבָאה ,ןעיירשעג ענַײז ןרעה טנעקעג טשינ ןיוש ןוא ןעלנעז

 רעד ףַא ךיז טרעגלַאװ ןוא ּפָאק םענופ רָאה יד ןוא דרָאב יד ךיז טסַײר רע יװ ,טוט

 "עג ךעלטַײד סָאד ןבָאה רימ זַא ,ןבענעג יירשעג ַאזַא רע טָאה לָאמ ןייא רָאנ .דרע

 ,דנַאל ןַײד וצ םוא ךיד רעק ,רעטכָאט עטבילעג ןַײמ ,םוא ךיד רעק, :ןרעה טנעק

 ויא סָאד סָאװ ,טלעג םָאד ןשטנעמ יד קעװַא בינ !לכיומ גנידצלַא ריד ןיב ךיא

 ָאד טעװ סָאװ ,רעטָאּפ ןטרעױרטרַאפ םעד ןטסיירט םוא ךיד רעק ןוא ,סרעייז ןיוש

 !ןזָאלרעביא םיא טסעוװ וד בוא ,ןכַאמ ףָאס ַא ןבעל ןַײז וצ דנַאֿכ ןטסיוו םעניא

 טָאה ןוא טנייװַאב ןוא טליפעגטימ יז טָאה ץלַא ןוא טרעהעג עדיַארָאז טָאה ץלַא

 .:רָאנ יז טָאה טגָאזעג .ןרעפטנע טשינ טרָאװ ןייק ןוא ןנָאז טנעקעג טשינרָאג םיא

 לָאז ךיא טכַאמעג טָאה יז סָאװ ,ןעירָאמ ַאלעל לָאז ,רענַײמ רעטָאפ ,ַאלַא וצ טעב

 ךיא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו ַאלַא !רעיורט ןַײד ןיא ןטסיירט ךיד ,ןטסירק ַא ןרעוו

 ןענַײז ןטסירק יד זַא ןוא ,ןָאטעג בָאה ךיא יװ ,ןָאט טנעקעג טשינ שרעדנַא בָאה

 טימ ןייג ןלעװו טשינ טלָאװ ךיא עליפַא םורָאװ ,ןייגַאב ןַײמ ןיא קידלוש טינרָאג

 ץרַאה ןַײמ סעמכַאמ ,ןעוועג ךעלנעמוא רימ סע טלָאװ ,םייה רעד ןיא ןבַײלב ןוא ייז

 ,וד יװ ,ךַאז רעטונ ַאזַא רַאפ טלַאה ךיא סָאװ סָאד ןָאט לָאז ךיא טגָאיעג ךימ טָאה

 ."רעטכעלש ַא רַאפ יז טסטלַאה ,רעטָאפ רעביל ןַײמ

 רימ ןעוו ןוא טרעהעג טשינ ןיוש סע טָאה רעטָאפ ריא ןעוו סע יז טָאה טגָאזעג ,

 ןעזעגוצ ןבָאה רימ ןוא ןעדיַארָאז טסיירטעג בָאה ךיא .ןעזעג טשינ ןיוש םיא ןבָאה

 זַא ױזַא ,טכַאמעג קיטסניג זדנוא יז טָאה ןיילַא טניוו רעד סָאװ ,עזַײר רעזדנוא

 -ַאּפש ןופ סעגערב יד ַאב ןַײז וצ ןענינַאב ןיא ןגרָאמ ןיוש ןעוועג רעכיז ןענַײז רימ

 ַא רעדָא בָאנוצ ַא ןָא ,טָאלג ןוא ןייר ךַאז עטונ ַא טמוק ןטלעז יװ ױזַא רָאנ .עינ

 זיא ,ענטומ יז טכַאמ רעדָא יז טלַאּפַאב סָאװ ,סטכעלש ?סיבא ןופ שינעּפעלשכַאנ

 ןרנוא ףַא רעטכָאט ןַײז ןטלעש סרָאמ םעד סע טָאה רעשפע ןוא ,?זַאמ רעזדנוא ףַא

 -נוא ףַא זיא -- ?ןטלָאשעג טינ סָאד טלָאװ רעטָאפ רעכלעוו םורָאװ --- ,טכַארבעג



 ןיא ָאש ַײרד ןוא םַאי ןיא טַײװ ןעוועג ןיוש ןענַײז רימ ןעוו ,ךיא גָאז ,לזַאמ רעזד

 ,טעװעמַאהעג סעלסעוו יד ןוא ןעגנָאהענּפָארַא לנעז םעד טימ ,ןַײרַא טכַאנ רעד

 ,ענַאװעל רעד ןופ ןייש יד טָאה ,טכַאמעג קיטיינ טשינ ייז טָאה טניוו רעד סעמכַאמ

 סָאװ ,ףיש עדנור א ןטכױלַאב זדנוא ןופ טנָאנ ץנַאנ ,ןטכיױלעג ?עה טָאה סָאװ

 ןוא ,טניו םעד ןנעקא סָאװטע רעדור םעד טימ ,ןעלנעז עלַא ףַא ןעמווושענ זיא

 םעד ןכַאמ זיול טזומעג ןבָאה רימ זַא ,טנָאנ ױזַא ןוא ,ןטינשענַײברַאפ זדנוא טָאד

 .ןזָאלוצכרוד זדנוא ףַא ,ענענייא סָאד ךיוא ייז ןוא ,ךיז ןנָאלשוצנָא טינ ףַא ?נעז

 -ייז רימ רעוו טנערפעג זדנוא ןוא טרָאב םַאב ךיז ייז ןבָאה טלעטשעגקעווַא,

 זדנוא סָאד ייז ןבָאה טגערפעג יוװ ױזַא רָאנ .ןענַאװ ןופ ןוא ןעמיווש רימ ןיהנוװ ,ןענ

 לָאז רענייק, :טגָאזעג זדנוא דעמושעמ רעד טָאה ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא

 ."ייז ןסיש ךַײלנ סָאװ ,ןטַאריּפ עשיזיוצנַארפ ןענַײז סָאד םורָאװ ,ןרעפטנע טשינ

 יו םעדכָאנ ןוא טרעפטנעעג טשינ טרָאװ א רענייק טָאה ,גנונערָאוו רעד טָאה ךָאנ

 םענופ ןענַאטשענ ןיוש זיא ףיש יד זַא ױזַא ,סיֹורָאפ ףַא ?סיבַא סיורַא ןענַײז ייז

 ,קיטנעק ,עדייב סָאװ ,ןענָאנַאק ייווצ ןופ ןסָאשענסיוא םיצולּפ ייז ןבָאה ,טניוו

 רעזדנוא ייז ןבָאה סָאש ןייא טימ סעמכַאמ ,ןדנובענוצ ןטייק ףַא ןעוועג ןענַײז

 -נַײרַא םַאי ןיא ?געז םעד טימ זיא רע ןוא טפלעה רעד פַא ןכָארבעצ םױנטסַאמ
 ןטימניא ןפָארטעג טָאה ?יוק ענעסַאשענסיוא ףיורעד דלַאב עטייווצ יד ןוא ןלַאפעג

 ןבָאה רימ יװ ױזַא רָאנ .רָאנ ןוא טרעכעלעצ ןצנַאנניא יז טָאה ןוא ףיש רעזדנוא

 זדנוא לֶאֹז ףיש יד ,ףליה ןטעב ןוא ןעַײרש ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ,ןעקניז ןעמונעג

 יד טכַאמעג זױול ייז ןבָאה טלָאמעד .טנורג וצ ןעייג רימ סעמכַאמ ,ןעמענּפיורַא
 ךיז ןבָאה סע ּווװו ,רעסַאו ןיא ?םיׂש רעֶדָא ףיקס רעייז טזָאלענּפָארַא ןוא ןעלנעז

 "דניצ ןוא ןסקיב ערעייז טימ עטנפָאװַאב ,ןזיוצנַארפ ףלעווצ זיב טצעזעגנַײרַא

 ןבָאה ייז זַא ןוא .ףיׂש רעזדנוא וצ טרַאה ןעמוקענוצ ייז ןענַײז ױזַא ןוא ,קירטש

 -םיורַא זדנוא ייז ןבָאה ,טקניז ףיש רעזדנוא זַא ןוא ןענייז רימ קינייװ יוװ ןעזרעד

 -מיא ױזַא טריפענפיוא טשינ ךיז ןטלָאװ רימ ןעוו זַא ,טנָאזענ ןוא ךיז וצ ןעמונעג

 .טלָאװ ,טגערפעג זדנוא ןבָאה ייז סָאװ ףיורעד טרעפטנעענ ייז ןטלָאװ ןוא ךעלפעה

 טרעפוק סעדיארָאז ןעמונעג טָאה דעמושעמ רעזדנוא .ןעמוקעג טשינ וצרעד סע

 עליפַא סע טָאה רענייק זַא ,םַאי ןיא ןפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה ןוא ןטײקכַײר טימ

 | .טקרעמַאב טשינ

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,ןזיוצנַארפ יד וצ רעבירַא ןענַײז רימ ,רעציקעב,

 ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,ןסיוו טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ץלא טסווורעד זדנוא ןופ ךיז

 -ענ ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ןעמונענוצ זדנוא ַאב ייז ןבָאה ,םינָאס עטסערג ערעזדנוא

 טָאה יז סָאװ ,ןטעלסַארב יד עליפַא ןעמונענוצ ייז ןבָאה ןעדיַארָאז אב ןוא ,טָאה

 רימ ,ןעדיַארָאז יו ןָאטעג גנַאב ױזַא טשינ ייז ןבָאה רימ רָאנ .סיפ יד ףַא ןגָארטעג

 ערעַײט ןוא עכַײר סָאד ןעדיַארָאז ַאב וצ ןעמענ ייז סָאװ ןָאטעג גנַאב ױזַא טשינ טָאה

 סָאװ ןגנוריצ סָאד ןעמענוצ טשינ רימ ַאב ןלָאז ייז טַאהעג עריומ בָאה ךיא יו ,גנוריצ

 .טלעוו רעד ןיא ץלַא יו רערעַײט טצַאשעג סָאד בָאה ךיא ןוא טָאהעג טרעוו יד טָאה



 ךיז טקיטעז טיײקיצַײג יד ןוא טרענַאב טשינ טַײל ענעי ןבָאה טלענ יו רעמ רָאנ

 ןבָאה ייז זַא ,טַײוו יוזַא ןעגנַאנעג זיא טיײקיצַײנ רעייז ןוא .לָאמנייק טימרעד טשינ

 ןבָאה סעּפע ייז ןלעוו רעמָאט ,ןעמונענוצ רעדײלק-ןטנַאטסערַא יד עליפַא זדנוא ַאב

 -נַײא ,ןפרַאװנַײרַא םַאי ןיא ןעמעלַא זדנוא עיידעב ייז ןבָאה טָאהעג ןוא .ןופרעד

 ןשינַאּפש ַא ןיא ןרעקנַארַאפ ייז ןבָאה טנכערעג סעמכַאמ ,?נעז ַא ןיא טלקיוועג

 ןטלָאװ ,עקידעבעל זדנוא ןעגנערב ייז ןעוו ןוא ,רענָאטערב יװ טשרעמיולק ,ןפַאה

 ןַײמ טביױרַאב טָאה סָאװ ,ןַאטיּפַאק רעד רָאנ .םיווָאנַאג יוװ ןרָאװעג טפָארטשַאב ייז

 ,טביורעגנָא טָאה רע סָאװ סָאד גונעג זיא םיא זַא ,טנַאזעג טָאה ,עדיַארָאז ערעַײט

 טכַאנַאב ןייגכרוד רָאנ ,ןפַאה ןשינַאּפש םוש ןייק ַאב ןרעקנַארַאפ טשינ ?יוװ רע ןוא

 .לעשָאר אל ןייק ןייגקירוצ ןוא סונכרוד-רַאטלַארביג םעד ,ןענעק ןלעוו ייז יו רעדָא

 ףיקס רעייז ןבענ וצ זדנוא טמיטשענוצ ןבָאה ייז ןוא ,ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ

 ןָאטעג סע ייז ןבָאה ױזַא ןוא .עזַײר רעצרוק רעזדנוא רַאפ ןמרַאדַאב רימ סָאװ ןוא

 ןוא .ןניוא יד רַאפ דרע עשינַאּפש יד טָאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ,גָאט ןטייווצ ןפַא

 ןטיונ ןוא ןטסגנַא ערעזדנוא עלַא ןָא ןסעגרַאפ רימ ןבָאה ,ןעזרעד יז ןבָאה רימ יו

 ןיא סיורג ױזַא :ןעשעג טינרָאג זדנוא טימ טלָאװ סע ךַײלנ ,טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ

 !טייהַײרפ ענערױלרַאפ יד ןעניוועגקירוצ ןופ ןגינעגרַאפ רעד

 טריפעגרעכירַא זדנוא ןבָאה ייז ןעוו ,טַײצ-נָאטימ עדַאװַא ןיוש זיא ןעוועג ,

 ,סערעכעפ ?סיבַא ןוא רעסַאװ ךעלסעפ ייווצ ןבענעגטימ זדנוא ןוא ףיקס םעד ןיא

 סייוו רעוו ,ןַאטיּפַאק רעד טָאה ,ףיש רעד ףַא ףיױרַא זיא עדיַארָאז ענייש יד ןעוו ןוא

 טשינ טָאה ןוא רעלַאט קיצרעפ ןבענעג ריא ,טרירענ דיילטימ ַא רַאפ סָאװ ןופ

 .טגָארט יז סָאװ ,רעדיילק יד טָא ןעמענוצ ריא אב ןלָאז ענַײז רענלעז יד טזָאלרעד

 ןעוט ייז סָאװ סטוג םעד רַאפ טקנַאדַאב ייז ןוא ףיש ןיא ןַײרַא ןענַײז רימ .ךיז ףַא

 -נדירפוצמוא ןופ יו קנַאד ןופ רעמ םיִנָאּפ א רימ ןבָאה טכַאמעג ןוא זדנוא טימ

 ,רעדיוו ,רימ .סוגכרוד םוצ געוו ןטימ ,רעטַײװ טזָאלענקעװַא ךיז ןבָאה ייז ,טייק

 ןבָאה ,ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג זדנוא זיא סָאװ ,דרע יד ,?יצ ןקיצנייא םעד טימ

 ױזַא ןעוועג ןיוש רימ ןענַײז ,טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד ןעוו זַא ,טרעדורעג לענש ױזַא

 קרַאטש טעוװ סע רעדייא ךָאנ ןעמוקוצ ןענעק ןרימ זדנוא ךיז טָאה טכַאדעג זַא ,טנָאנ

 .ןרעו רעטצניפ

 טָאה למיה רעד ןוא ןעוועג טשינ ענַאװעל יד זיא טכַאנ ענעי סעמכַאמ רָאנ ,

 טננעג ַא רַאפ סָאװ אב טסוװעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,רערעטצניפ ַא ןזיוועג ךיז

 וצ ןעמוקוצ ןלעוװ רימ זַא ,ןעוועג רעכיז עֶלַא טשינ רימ ןענַײז ,ךיז ןעניפעג רימ

 ןעמיוושוצ ןלָאז רימ טלָאװעג ןבָאה ןוא ,טנכערענ ןבָאה ערעדנא יו ,עשַאבַאי רעד

 ןבָאה ייז ןוא ,טַאהעג עריומ ןבָאה ייז .וועשִיי ַא ןופ טַײוװ ןוא ןזדלעפ וצ ןַײז לָאז

 ןיא ןקיטכענ סָאװ ,ןטַאריּפ רענַאוטעט םוא ןעמיווש טרָאד זַא ,טַאהענ טכער ץינַאג

 ןֶא ןביור ,עינַאּפש ןופ סענערב יד ַאב ירפ ץנַאנ ףיוא ןעייטש ןוא דנַאל-ןרעברעב

 -עג זיא םעד ןגעק .םייה רעד ןיא ךיז ַאכ ןפָאלש םוא ךיז ןרעק ןוא ןענעק ייז סָאװ

 קיּור ןַײז טעװ םַאי רעד ביוא ןוא ךעלעמַאּפ ןעמיוושוצ ןלָאז רימ גנוניימ .א ןעוו

 טָאה ױזַא .ןענעק ןרימ ּוװ ןצעזסױרַא ךיז רימ ןלָאז ,ןזָאלרעד זדנוא סע טעװ ןוא
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 ןענַײז רימ ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה ראפ ץרוק ןַײז ןיוש טָאה טזומעג ןוא ,ןָאטעג ןעמ

 ןלָאז רימ זא ,גערב םַאב טרַאה ױזַא טינ ,גרַאב ןכיוה ןקידענושעמ ַא וצ ןעמוקענוצ

 .ןצעזסיױרַא ךיז םעװקַאב ץנַאג ןענעק טשינ

 ןוא עשאבַאי רעד םףַא ןעגנַאגעגּפָארַא ,דמַאז ןפַא ךיז רימ ןבָאה ןסיױטשעגנָא

 טקנַאדעג טייקנדירפוצ רעקידיירפ טסרעסיוא ןופ ןרערט טימ ןוא ,דרע יד טשוקעג

 .ןבעגעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,סָאמ ַא ןָא סטוג םעד רַאפ רַאה רעזדנוא טָאג

 ןוא ןעוועג זיא טרָאד סָאװ ,זַײּפש יד ףיש רעד ןופ רימ ןבָאה ןעמונעגּפָארַא

 ףױרַא געװ קיטש ַא ןעגנַאגעגפױרַא ןענַײז רימ ןוא גערב ןפַא טּפעלשעגפיױרַא יז

 ןבָאה ךָאנ ןוא טקִיורַאב טשינ ץרַאה רעודנוא רימ ןבָאה ךָאנ ןוא ,גרַאב םעד

 -עג גָאט .דרע עכעלטסירק ךיז הא טלַאה זדנוא זַא ,ןביולג טנעקעג טשינ ךיז רימ

 ןענַײז רימ .ןלעװ ןטלָאװ רימ יװ רעטעּפש ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ יוװ ,זיא ןרָאװ

 ַא זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא טרָאד ןופ ךיז טעוו רעשפע ,ץיּפש ןזיב גרַאב םעד ףױרַא

 טגנערטשעגנָא טינ ןבָאה רימ לפיוו רָאנ .רעכעטסַאּפ ןופ ןטלעצעג רעדָא וועשִיי

 ,ןשטנעמ ןייק טשינ ,ונוניּוװ ןייק טשינ ןעזעג טשינ רימ ןבָאה ,קילב רעזדנוא
 ,דנַאל ןיא רעפיט ןייג ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ךָאד .געטש ןייק טשינ ןוא געוו ןייק טשינ

 ןגָאז זדנוא לָאז סָאװ ,ןצימע ןפערטנָא טשינ ןלָאז רימ ןַײז טשינ ךָאד ןעק סע םורָאװ

 .ןענַײז רימ ווו
 סופוצ ןיינ ןעדיַארָאז עז ךיא סָאװ ,טגָאלּפעג ץֵלַא יװ רעמ טָאה ךימ רָאנ,

 רימ וצ ןעמונעג יז ךיא בָאה לָאמלייט שטָאכ םורָאװ ,רעטרע עקיציּפש יד רעביא
 -ַאב יז טָאה ןרּפֶא ריא יו רעמ טרעטַאמרַאפ יז טייקדימ ןַײמ טָאה ,סעציילּפ יד ףַא

 ,ימ יד ךיז הַא ןעמענ רעטַײװ לָאז ךיא טלָאװעג טשינ ןפיומושעב טָאה יז ןוא ,טקיגר

 ןבָאה ,דיירפ ןוא דלודעג סיורנ טימ טנַאה רעד ַאב טריפעג ױזַא יז בָאה ךיא יו ןוא

 רערָאלק ַא ,לקעלנ ןיילק ַא ןופ ןעגנילק סָאד טרעהרעד ,ןייג לַײמ ?טרעפ ַא ךָאנ רימ

 -נַײא עלַא ךיז ןבָאה רימ יװ ןוא ,עדַאטס ַא ץענרע טרָאד זיא ןַארַאפ זַא ,זַײװַאב

 -סַאּפ ןגנוי ַא במעד ַא סנסופוצ ןעזרעד רימ ןבָאה ,זיא סָאד ּוװ ןעז וצ ףֵא טקוקעג

 .ןקעטש ַא טצינשעג רעסעמ א טימ זָאלגרָאז ןוא קִיור ץנַאנ ךיז טָאה סָאװ ,ךעט

 סָאװטע ךיז ,ןביוהענפיוא ּפָאק םעד טָאה רע ןוא ,ןָאטענ ףור ַא ןבָאה רימ ,

 עטשרע יד םיא ןענַײז ,טסּוװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יװ ,ןוא ,טלעטשענפיוא

 ייז רע טָאה ןעזענ יו ױזַא ןוא ,עדיַארָאז ןוא דעמושעמ רעד ןעמוקענ ןניוא יד רַאפ

 ןוא .ןלַאפַאב םיא ןענַײז ןרעברעכ זַא ,טניימעג רע טָאה ,רעדיילק עשירָאמ ןיא

 ףֵא ןעַײרש ןעמונעג ןוא ןעננורּפשעגנַײרַא דלא ןיא רע זיא דניוושעג קידענושעמ

 ,ןרָאמ ,דרע רעד ףֵא ףױרַא ןענַײז ןרָאמ ,ןרָאמ , :טלעוו רעד ןיא סעֿליוק עטסכעה יד

 - "!רעװעג ,רעוועגנ ,ןרָאמ
 טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ ןוא טלמוטעצ ןעמעלַא זדנוא ןבָאה ןעיירשעג יד,

 ןעיירשעג סכעטסַאּפ םעד זַא ,ןָאטעג רעלק ַא ןבָאה רימ ןעוו רָאנ ,ןָאט וצ סָאװ

 "נָא דלַאב ןענעק ךַאוװ-נערב רעד ןופ רעטַײר יד זַא ןוא ןרעדורפיוא דרע יד ןענעק

 -ַפֶאֹרַא ךיז ןופ לָאז דעמושעמ רעד ןעזעג רימ ןבָאה ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ןעז ןעמוק

 ,?סער-ןעגנאפעג ַא רעדָא טעלישז ַא ןָאטנָא לָאז ןוא םישובלַאמ עשיקרעט יד ןפראוו
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 ןבילבעג רע ןזיא ןיילַא שטָאכ ,טגנַאלרעד ףעקייט םיא טָאה זדנוא ןופ רענייא סָאוװ
 -ענ רימ ןענַײז ,טנעה סטָאנ ןיא עמָאשענ רעד טימ ,ױזַא טָא ןוא .דמעה ןליוה ןיא
 רעטַײר יד ךיז טכירעג ץלַא ןוא קעװַא זיא ךעטסַאּפ רעד ּוװ געוו םעד טימ ןעגנַאג
 -עג טשינ זדנוא טָאה עריומ רעזדנוא ןוא .ןלַאפַאב זדנוא ןלָאז ךַאוו-נערב רעד ןופ
 ןופ סױרַא ןענַײז רימ יו ָאש ייווצ ןייק רעבירַא ןענַײז ןעוועג טשינ םורָאװ ,טרַאנ

 -תופ ַא רימ ןבָאה ןעזרעד יו ,דרע רעטַאלג ףַא זָארגדליװ ןוא סעטסוק יד ןשיווצ

 .ודנוא ףָא ךַײלג ךעלמייצ עטזָאלעגכָאנ טימ ןפָאלעג לענש ןענַײז סָאװ ,רעטַײר סיצ

 רָאנ .טרַאװענּפָא ייז ןוא ןבילבעג ןייטש רימ ןענַײז ,ןעזרעד ייז ןבָאה רימ יװ ןוא

 ייז ןבָאה ,טכוזעג ןבָאה ייז סָאװ ןרָאמ יד טָאטשנָא ןוא ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז זַא

 ןוא טלמוטעצ ןבילבעג ןייטש ייז ןענַײז ,ןטסירק עמירָא ערוועכ א ןּפָארטעגנָא רָאג

 סָאװ ,טַײל יד טשרעקַא טינ רימ ןענַײז יצ טגערפעג זדנוא טָאה ייז ןֹופ רענייא

 .טרעדורעגנפיוא ייז ךעטסַאּפ רעד טָאה זדנוא בילוצ

 סָאװ ,ןלייצרעד ןבייהנָא טלָאװעג םיא בָאה ןוא טרעפטנעעג ךיא בָאה -- אי,

 רעד ןיא רָאנ .ןענַײז רימ רעוו ןוא ןעמוק רימ ןענַאװ ןופ ,טריסַאּפ טָאה רימ טימ

 םעד טנעקרעד ,ןעוועג זדנוא טימ ןענַײז סָאװ ,ןטסירק יד ןופ רענייא טָאה ;עגער

 ןדייר טוָאלעג טשינ ךימ טָאה ןוא ,סענַארפ יד טלעטשעג זדנוא טָאה סָאװ ,רעטַײר

 | :טנַאזעג ױזַא םיא ןוא

 !טריפעג וצרעהַא זדנוא טָאה רע סָאװ ,ןרַאה ענַײמ ,טָאג ןַײז לָאז טביולעג;

 זעלעװ ןופ דרע יד טציא רימ ןטערט ,סעָאט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא םורָאװ
 -קעװַא טשינ ןרָאקיז םעד רימ ַאב ןבָאה טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןרָאי יד בוא .ַאנַאלַאמ

 -ַאטסוב ָארדעּפ ,ןענַײז רימ רעוװ זדנוא טגערפ סָאװ ,רַאה ןַײמ ,ריא טנַײז ,ןעמונעג

 | ."רעטעפ ןַײמ ,עטנַאמ

 -ּפָארַא רעטַײר רעד זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה טסירק רענעננַאפעג רעד רָאנ יו,

 :טנַאזעג ןוא גנוי םעד טּפַאכעגמורַא טָאה ןוא דרעפ םענופ ןעגנורּפשעג

 בָאה ךיא ןוא ,ךיד ןעקרעד ךיא ,ןצרַאה ןַײמ ןוא ןבעל ןַײמ ןופ קינעמילּפ,

 ןוא ,רעטומ ןַײד רעטסעווש ןַײמ ןוא ,םענעברָאטשעג ַא יװ טנייװַאב ןיוש ךיד'
 ןבָאה לָאמַא ךָאנ ןלָאז יז ןבעל ןבעגעג ייז טָאה טָאג ןוא ,ךָאנ ןבעל עטנָאנ ענַײד עֶלַא
 ןופ ןוא ,רישזלַא ןיא טזיב וד זַא ,רימ ןבָאה טסּוװעג .ןעז וצ ךיד ןנינעגרַאפ סָאד

 ,עסורווַאכ רעד ןופ םישובלַאמ יד ןופ יו ,םישובלַאמ ענַײד ןופ ןוא םינָאמיס יד

 0 .ןרָאװעג טַײרּפַאב םיסינ טימ טנַײז ריא זַא ,ךיא ייטשראפ

 ןבָאה טַײצ ךָאנ ןרימ ןוא --- ,טרעפטנעעג גנוי רעד טָאה -- סע זיא ױזַא --} 4

 ,ןלייצרעדוצסיוא ץלַא .סָאד

 ,ןטסירק ענעגנַאפעג ןענַײז רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רעטַײר יד יוװ דלַאב ,

 ךרעפ ןַײז טניילעגרָאפ זדנוא טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא דרעפ יד ןופ ּפָארַא ייז ןענַײז

 ןופ לַײמ ןבלַאהרעדנָא זיא סָאװ ,ַאנַאלַאמ זעלעו טָאטש רעד ןיא ןריפוצּפָא ףַא

 ןעוו ,ןפַאה ןשיטָאטש ןיא ףיש יד ןעננערב קעװַא ןענַײז ערעייז לייט .טרָא םענעי
 -םױרַא זדנוא ןבָאה ערעדנַא ,טזָאלענרעביא יז ןבָאה רימ ּוװ טנָאזעג ייז ןכָאה רימ

 ךרעפ םעד ףֶא טצעזענפיוא ךיז טָאה עדיַארָאז ןוא ,דרעפ יד ףַא ךיז וצ ןעמונעג
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 -בַאמ ,ןגעקַא זדנוא ןעמוקעגסױרַא זיא לטעטש עצנַאנ סָאד .רעטעפ סננוי םעד ןופ
 זַא ,ןטירעגקעװַא רעירפ זיא סָאװ םענייא ךרוד טסוװרעד ןיוש ךיז ןבָאה ייז סעמ

 ןוא ענעגנַאפעג עטַײרּפַאב ןעז וצ ןעוועג טשינ רעדנווו ןייק זיא ייז אב .ןעמוק רימ

 ןעז וצ טניוװועג ןענַײז גערב םאב ?טעטש םעד ןופ עלַא סעמכַאמ ,ןרָאמ ענעגנַאפעג

 ןיא ןיא סָאו ,טייקנייש סעדיארָאז ייז ןנָאה טרעדנּוװַאב רָאנ ,ענעי ייס ןוא יד ייס

 טימ ןוא געוו םענופ טייקדימ רעד טימ ,ילב ןטסכעה ריא ןיא ןעווענ טנעמָאמ םעד

 וצ עריומ ןוא קערש ןָא ,דרע רעכעלטסירק ףַא ןיוש ךיז טניפעג יז סָאװ דיירפ רעד

 ,טכַארבעגסױרַא ןרילָאק ענױזַא םינָאּפ ןפַא ריא ַאב טָאה סָאד ןוא ,ןעזדנַאלברַאפ

 ַאזא ךָאנ זא ,ןנָאז וצ ךימ ךיא געוורעד ,טריפרַאפ טשינ ךימ טָאה עביל יד ביוא זַא

 .ןעזעג ןבָאה סָאד לָאז ךיא סלַאפנלַא ,ןעווענ טשינ טלעוו רעד ףַא זיא ףַאשַאב

 סָאװ ,דָאנעג םעד רַאפ טָאג ןעקנַאד רעטסיולק םוצ ןרָאפענוצ ךַײלג ןענַײז רימ

 -עג יז טָאה ,ןעמוקעגנַײרַא ןיהַא זיא עדיארָאז יו ןוא .ןָאטעג זדנוא טימ טָאה רע

 ריא ןבָאה רימ .ןעיראמ ַאלעל יו סיוא ןעעז סָאװ ,רעמינעּפ טרָאד טעז יז זַא ,טנָאז

 -עג טָאה דעמושעמ רעד טַײװ יו ,ןוא ןעגנוטלַאטשעג עריא ןענַײז סָאד זַא ,טגָאזעג

 יז יװ ןרערַאפ .ייז לָאז יז יידעק ,ןיז רעייז ןייטשרַאפ וצ ןבענעג ריא רע טָאה ,טנעק

 ,טדערעג ריא וצ טָאה סָאװ ,ןעירָאמ אלעל יד ןעוועג ייז ןופ עדעי ןטלָאװ

 יז טָאה ,?כייס ןרָאלק ןוא ןלענש ַא ןוא דנַאטשרַאפ ןטוג א טָאה יז יוװ ױזַא,

 טרָא- ןופ ןטלאטשעג יד ןגעוו טנָאזעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ףעקייט

 עשלטעטש ענעדישרַאפ ןיא טלעטשעגנַײא ןעמעלַא ןוא טריפעגקעווַא זדנוא ןעמ טָאה

 טאוו גנוי רעד ךיז וצ ןעמונעג טָאה ךימ ןוא ןעדיַארָאז ,דעמושעמ םעד רָאנ .רעזַײה

 סָאװ ,ןרעטלע ענַײז ןופ זיוה ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה ןוא ןעמוקעג זדנוא טימ זיא
 פי ױזַא טימ טנידַאב טרָאד זדנוא טָאה ןעמ ןוא ךעלגעמדַאפ קיסעמלטימ ןענַײז
 | .ןייֵלַא ןוז םעד יו עביל

 ַא ,דעמושעמ רעד זיא ךָאנרעד ןוא זעלעוו ןיא ןעוועג רימ ןענַײז געט סקעז,

 רעד ךרוד ןבענרעביא ךיז ַאדַאנַארג טָאטש רעד ןיא קעווַא ,זדנוא טימ רעטנכערעצ

 ןטסירק עטַײרּפַאב עקירעביא יד ,עכריק רעד ןופ סיוש םעניא ,עיציזיווקניא רעקילייה

 . *יַארָאז טימ ןייֵלַא ךיא ןיב ןבילבעג .רעביל זיא םיא ּוװ רענייא רעדעי קעװַא ןענַײז

 זיוצנַארפ םעד ןופ טייקכעלפעה יד סָאװ ,רעלַאט עכעלטע עקיצנייא יד טימ ,ןעד

 ןיא םיא הַא סָאװ ,?זייא סָאד טפיוקעג ךיא בָאה ייז ראפ ןוא ןעדיַארָאז ןבעגעג טָאה

 ,רעגערטנּפָאװ ןוא רעטָאפ ַא יו דיא ךיא ןיד טציא ןוא .ןטַײר וצ ןעמוקעג רעהַא יז
 ךעדָא רעטָאפ ןַײמ ךָאנ טבעל יצ ןעז ןרָאפ עיידעב ןבָאה רימ ןוא ,ןַאמ ַא יו טשינ

 סָאװ טימרעד שטָאכ .,רימ יוװ טקילגעגּפָא רעמ רעדירב ענַײמ ןופ ןצימע טָאה יצ

 ןייק רימ רע טָאה ,ךיא ןיימ ,עדיַארָאז עטרעװַאכ ַא רַאפ ןבענעג רימ טָאה ?מיה רעד

 יד רימ טימ ןגָארטוצרעביא דלודעג סעדישרָאז .ןבעג טנעקעג טשינ קילג רעסעב |

 םָאו רעריא רעגַאב רעד ןוא ,ךיז טימ טגנערב טייקמירָא יד טָאװ ,ןטייקמעוקַאבמוא

 טיירג ןיב ןוא יז רעדנּוװַאב ךיא זַא ,סיורג ױזַא ןענַײז ןטסירק םְלַא ןעז וצ ךיז רעכיג

 שאו ןופרעד בָאה ךיא סָאװ ןגינעגרַאפ רעד שטָאכ ,ןבעל ןצנַאג ןיַײמ ןעניד וצ ריא
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 ַאזַא ןַארַאפ זיא יצ קעפָאס ןיא ךימ טלעטש ,ענַײמ זיא יז סָאװ ןוא רעריא ןיב ךיא

 טיוט רעד ןוא טַײצ יד טשינ טָאה יצ ןוא ןעמענפיוא יז לָאז סָאװ ,דרע רעד ףַא ?קניוו

 זַא ,רעדירב ענַײמ ןופ ןוא רעטָאפ ןיַיײמ ןופ זיוה םעניא טכַארבעגנַײרַא ננורעדנע אזא

 ,ָאטשינ ןענַײז ייז ביוא ,ןענעקרעד ךימ לָאז סָאװ ןצימע ןעניפעג םיוק לע ךיא

 ,עטכישעג ןַײמ ןופ ןלייצרעד וצ ךַײא סָאװ ,ןרַאה ענַײמ ,טינ ךיא בָאה רעמ

 ךעַײש סָאװ .סעניוועמ רעַײא ןטעּפשימ לָאז ,קידנלַײװרַאפ ןוא םענעגנָא יז זיא יצ ןוא

 -רַאפ וצ ךַײא עריומ יד שטָאכ ,רעצריס טלייצרעד ןבָאה טלָאװעג יז ךיא טלָאװ ,רימ
 .ןעמונעגקעווַא גנוצ רעד ןופ רימ ַאב ןלַאפ עכעלטע עשביה טָאה ןרעטַאמ

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא ייווצ

 עמשטערק רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סע ךָאנ טָאװ םעד ןגעװ טלייצרעד סָאװ

 .ןפיוװ וצ ַײדעק זיא'ס סָאװ ןכַאז ךַאפ ַא ךָאנ ןגעװ ןוא

 ַא ןציז ןבילבעג רע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה רענעגנַאפעגסגירק רעד יו נערכא
 :ןפורעגנָא ךיז טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא רעקידננַײװש

 טלייצרעד טָאה ריא יוװ ןפיוא רעשילרעטסיוא רעד ,ןַאטיּפַאק ראה ,רָאוװ יו ---

 םעד ןופ טייקיַײנ ןוא טייקשילרעטסיוא רעד טימ ןכַײלנרַאפ ןצ ןיא ,גנוריסַאּפ יד

 -ַאּפש ןוא ןרעדנווורַאפ סָאװ ,ןלַאפוצ טימ לופ ןוא ןייש ןטלעז ָאד זיא ץלַא .עפונ לַאפ

 יד ןרעהסיוא ןופ טַאהעג ןגינעגרַאפ ליפ ױזַא ןבָאה רימ ןוא רערעהוצ םעד ןָא ןענ

 ריא ןעוו ,ןרעהוצסיוא לָאמַאכָאנ יז גָאט ןקידנגרָאמ טיירג ןענַײז רימ זא ,עטכישענ

 .ןבייהנָא רעדיוו יז טלָאז

 עקירעביא עלַא םיא ןבָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד יו םעדכָאנ ןוא

 -ױזַא טימ ,ךעלנעמ סָאװ ץְלַא ןיא טייקטיירגטסניד רעייז ןטָאבעגנָא ךיוא רע ןוא

 -ענ קרַאטש טָאה ןַאטיּפַאק םעד זַא ,רעטרעוו עקיטכירפיוא ןֹוא עקיצרַאהביל ענ

 ,רעגַאב רעייז טיירפ

 טעװ רע זַא ןוא םיא טימ ןייג טגיילעגרָאפ םיא ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה רעדנוזַאב
 ,רע ןוא רעטָאפ-ףיוט סעדיַארָאז ןַײז לָאז ,זיקרַאמ רעד ,רעדורב ןַײז ,ןעימַאב ךיז

 םעד טימ ןעמוקמייהַא ןענעק לָאז רע זַא ,ןענעדרָאנַײא ייז טעװ ,טַײז ןַײז ןופ

 רענעגנַאפעגסגירק רעד .םיא רַאפ טסַאּפ סע יו ,טיײקמעװקַאב רעד טימ ןוא טכער

 -ויז ןופ ןעמענָא טלָאװעג טשינ ךאז םוש ןייק טָאה ןוא טקנַאדענ ץְלַא רַאפ םיא טָאה

 .ןטָאבנָא עדלימ ענ

 -ענוצ זיא ,רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ןוא ןרָאװעג טכַאנ זיא ?ייוורעד

 .קידנטַײר ןשטנעמ עכעלטע ריא טימ ןוא עטערַאק ַא עמשטערק רעד וצ ןעמוק

 - ןיא זַא ,טרעפטנעענ ייז טָאה עקרעמשטערק יד ןוא רענעלטכַאנ ייז ןבָאה ןטעבענ

 .רעקידייל א ןַאּפש ןייא ןייק ָאטשינ זיא עמשטערק רעצנַאנ רעד
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 ןייק ןלעפ טְשינ רָאט -- ,רעטַײר יד ןופ רענייא טגָאזעג טָאה -- ,ױזַא עליפַא

 .זדנוא טימ ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ (*רָאטידיױא רַאה םעד רענעלטכַאג

 טָאה ןוא ןרָאװעג טלמוטעצ לסיבַא עטסָאבעלַאב יד זיא ,ןעמָאנ םעד טרעהרעד

 | / :טגָאועג
 רַאה רעד ביוא רָאנ ,טעב ןייק טשינ ךיא בָאה ,סעמע ןַא סָאװ ,רַאה ןיײמ ---

 .-ודלזַאמ ַא ןיא רע לָאז ,ןריפטימ סָאד זומ רע יװ ,טעב א ךיז טימ טָאה רָאטידױא

 ,רעקלַא רעזדנוא ןבענּפָא םיא רימ ןלעוו ןַאמ ןַײמ ןוא ךיא .ןעמוקנַײרַא ָאש רעק
 - .רעניד רעד טגָאזעג טָאה -- ,ָאש רעקידלזַאמ ַא ןיא ןַײז לָאז --

 -רַאּפ ַא ןעמוקענסורַא טַאהעג עטערַאק רעד ןופ ןיוש זיא טַײצ רעד ןיא רָאנ

 סעטמכַאמ ,טָאה רע סָאװ טמא םעד טנעקרעד ןעמ טָאה םישובלַאמ ענַײז ןופ סָאװ ,ןיוש

 טָאה ,ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,לברַא יד ףַא ןדלַאפ עטיירב יד טימ קָאר רעגנַאל רעד

 רע טָאה טריפעג .טגָאזעג טָאה רעניד ןַײז יו ,רָאטידיױא ןַא זיא רע זַא ,ןזיוװַאב

 ַאזַא ,םישובלַאמ-געװ ןיא ,ןעזטיוא ןפַא ןצכעז רָאי ַא ןופ ?דיימ ַא טנאה רעד ַאב

 ןוא .ריא הַא ןקוק ןופ ןעוועג טקיצטנַא ןענַײז עלַא זַא ,עקנַאלש ןוא ענייש ךעלרַאה
 סָאװ ,ןעדיַארָאז ןוא ןעדניצסול ,ןעעטָארָאד ןעזעג טסעוװעג טשינ ןטלָאװ ייז ןעוו

 סָאד יװ טייהנייש ַאזַא ךָאנ זַא ,טכַארטעג ייז ןטלָאװ ,עמשטערק ןיא ןעוועג ןענַײז

 | .ןעניפענ וצ רעווש זיא ,לדיימ

 לךיימ םעד טימ רָאטידיױא רעד סייעב טָאכיק ןָאד ריט רעד ףַא זיא ןענַאטשענ

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןעזרעד ייז טָאה רע יוװ ןוא ,ןעמוקעגוצ ןענַײז

 ,סָאלש םעד ןיא ןטיײרּפשעצ ךיז ןוא ןײגנַײרַא טייקידענעג רעַײא ןעק רעכיז ---

 -מוא ןוא טפַאשגנע אזא אטשינ זיא ,םעװקַאב טשינ ןוא גנע זיא רע שטָאכ סָאװ
 ןוא רעוװעג םעד ראפ ץאלּפ ןכַאמ טשינ לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ןיא טייקמעװקַאב

 ןבָאה שינעטנעקטפירש יד ןוא רעוועג סָאד ןעו טַָארפיב ,שינעטנעקטפירש רעד

 ןופ שינעטנעקטפירש יד טָאה סָאד יו ,טייקנייש יד רעזַײװגעװ ןוא רעריפ סלָא

 ריא רַאפ ךיז ןפרַאד רָאנ טינ סָאװ ,ןלַײרּפ םענייש םעד ןיא טייקידענעג רעַײא
 נרעב יד ןוא ןטלַאּפש ךיז ןזדלעפ יד רָאנ ,רעסעלש יד ןזַײװַאב ךיז ןוא ןענעמע

 ןיא ,ךיא נָאז ,טייקידענעג רעַײא ,ןַײרַא טמוק .ןעמענוצפיוא יז ןגייבנָא ּפעק ערעייז

 םעד ןטײלנַאב ןלעװ סָאװ ,ןענוז ןוא ןרעטש ןפערט ריא טעוװ ָאד ,ןדײנַאנ םעד

 רעוועג סָאד ןפערט ריא טעוװ ָאד .ךיז טימ טריפ טייקידענעג רעַײא סָאװ ,?מיה

 .ךייה רעטסכעה רעד ףַא טייקנייש יד ןוא טקנוּפ ןקיטכיר םעד פַא

 -ַאב ַא טימ ןוא ךייר סטָאכיק ןָאד ףַא רָאטידיױא רעד ךיז טָאה טרעדנווועג |

 טָאה טרעדנּוװעג קינייװ טשינ ןוא ,םיא ןיא טקוקעגנַײא ךיז סערעטניא ןרעדנוז
 םיא רעטרעוו ןייק רע טָאה ןענופעגנ טשינ .רעטרעוו ענַײז יו טלַאטשענ ןַײז םיא

 ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה רע ןעוו ןרָאװעג רע זיא טפַאגרַאפ רעדיוו ןזא ןרעפטנע וצ

 ןוא טסעג עַײנ יד ןגעוו טרעהרעד ןבָאה סָאװ ,ןעדיַארָאז ןוא ןעעטָארָאד ,ןעדניצסו5

 -רעד ריא ןגעוו ייז טָאה עקרעמשטערק יד סָאװ ,?דיימ םעד ןופ טייקנייש רעד ןנעוו
 "ר

 .סַָאספ םעד סיױורַא טגָארט סָאװ ,רעטכיר רערעכעה -- רערעהסיוא (*
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 ןָאד רָאנ ןעמענפיוא יז ןוא ריא ףַא ןָאט קוק א ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז ןוא טלייצ

 ןטָאבעגנָא רעכעלפעה ןוא רעטעשַאּפ ןבָאה ךעלַאג רעד ןוא ָאינעדראק ,ָאדנַאנרעפ

 | | ,טייקטיירגטסניד רעייז

 -עג טָאה רע סָאװ ץלַא ןופ ןעוועג טשימעצ סעמעעב זיא רָאטידיױא רַאה רעד

 ענייש סָאד טסירגַאב ןבָאה עמשטערק רעד ןופ ןטייהנייש יד ןוא ,טרעהעג ןוא ןעז

 .םֹוקנֶא ריא טימ לדיימ
 -ויז ,ןַארַאפ טרָאד ןענַײז ,סָאװ עלַא יד זַא ,רָאטידיױא רעד טָאה ןעזעג ,רעציקעב

 ןבָאה ,לעטש ןַײז ןוא ןעזסיוא ןַײז ,טלַאטשעג סטָאכיק ןָאד רָאנ ,טַײל עועשַאכ ןענ

 עכעלפעה עלַא ןעננַאנעגכרוד זיא רע יוװ םעדכָאנ ןוא .טריפענסיױרַא ןעניז ןופ םיא

 ,עמשטערק ןיא טײקמעװקַאב יד טקוקַאב טָאה ןוא טייקטיירגטסניד ןופ ןטָאבנָא

 עלַא זא ,ןעועג טנדרָארַאפ רעירפ ןופ ןיוש זיא סע יװ ,טנדרָאעגנַײא ןעמ טָאה
 ןבַײלברַאפ ןלָאז רענעמ יד ןוא רעמאק עטנַאמרעד ןיוש יד ןעמענרַאפ ןלָאז ןעיורפ

 ןַײז סָאװ ,רָאטידיוא םעד סע טָאה טיירפענ ןוא .ייז רעביא ךאוו ַא יו ןסיורדניא

 ןיא יז ןוא ,ןעיורפ יד טימ ןַײז טעװ ,?לדיימ סָאד ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,רעטכָאט

 ןוא טעב ןלָאמש סרעמשטערק םעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא .ןעווענ ןרענ רעייז סָאד

 ןבָאה ,טכַארבעג ךיז טימ טָאה רָאטידיױא רעד סָאװו ,טעב םעד ןופ טפלעה ַא טימ

 .טנכערעג ןבָאה ייז יו רעסעב טנדרָאעגנַײא טכַאנ ענעי ךיז ייז

 סָאד םיא טָאה ,רָאטידיױא םעד ןעזרעד טָאה רענעגנַאפענסנירק רעד רָאנ יו

 -עד טָאה רע ןוא רעדורב ןַײז זיא סָאד זַא ,ןנָאזרעטנוא ןוא ןּפַאלק ןעמונעג ץרַאה

 ןעמ יױזַא יו ,ןעמוקענ םיא טימ ףיא סָאװ ,רעניד יד ןופ םענייא טנערפעג םוד

 רעד םיא טָאה טרעפטנעעג .זיא רע טנגעג רעכלעוו ןופ טסייוו רע יצ ןוא םיא טפור

 טרעהעג זַא ןוא ַאמדעיװ עד סערעּפ ןַאוכ טָאיצנעציל םיא טפור ןעמ זַא ,רעניד

 ,.גרעב רענָאעל יד ןיא טרָא ןַא ןופ זיא רע טגָאז ןעמ רע טָאה

 ךיז רע טָאה ,ןעזעג טָאה ןיילַא רע סָאװ םעד טימ ןוא סעידעי יד טָא טימ

 ךיז ,זַײװנָא סרעטָאפ ןַײז ףַא טָאה סָאװ ,רעדורב ןַײז זיא סָאד זַא ,טנייצעגרעביא

 ןֶא ןפורעגקעװַא רע טָאה ,רענעדירפוצ ןוא רעטיירפרעד ַא ןוא .ןענרעל םוצ ןעמונעג

 סָאװ טלייצרעד ייז טָאה ןוא ךעלַאנ םעד ןוא ןָאינעדרַאק ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד טַײז א

 -יד רעד ךיוא םיא טָאה טגָאזעג .רעדורב ןַײז זיא רָאטידיוא רעד זַא ,רָאפ טמוק ַאד

 -קעמ םעניא ,רעדנעל רענַאידניא יד ןיא רָאטידיױא רַאפ רע זיא טמיטשַאב זַא ,רענ

 ,רעטכָאט ןַײז זיא לדיימ סָאד זַא ,ךיוא ךיז רע טָאה טסווורעד .טכירעג רענַאקיס

 .זַא ןוא ,ריא טימ טעּפניק ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו ןברָאטשעג זיא רעטומ ריא סָאװ

 .ןרָאװעג ךַײר קרַאטש רע זיא ,ןבילברַאפ ?דיימ םעד טימ זיא סָאװ ,ןדַאנ םעד ןופ

 יצ ,םיא וצ ןענעקרעד ןזָאל ךיז לָאז רע ױזַא יו עצייא ןַא ייז רע טָאה טנערפעג

 טעװ יצ ?ןעמענפיוא םיא טעוװ רעדורב ןַײז ױזַא יוװ ןוװּורּפסיױא רעירפ רע לָאז

 ןעמענפיוא םיא טעװ רע רעֶדָא ןעמירָא אזַא םיא טעז רע סָאװ ןקידיײלַאב ךיז רע

 .ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ
 ,טַארפיב -- ,טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה --- ,ווּורּפ םעד ןכַאמ ךימ טזָאל ---

 -ענפיוא טוג טעװ ,ןַאטיּפַאק רַאה ,ריא זַא ,טינ קעפָאס ןייק רָאנ זיא רימ ַאב זַא
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 ףַא ןענעקרעד ךיז ןזָאל סָאװ ,טפנונרַאפ יד ןוא טומ רעד םורָאװ ,ןרעוו ןעמונ

 ףיורעד טשינ ךיוא ןוא עוװַײג רעדָא ץלָאטש ףַא טשינ ןזַײװ ,םינָאּפ םרעדורב רעַײא

 ,ץַאלּפ ריא ףִא טייקכַײר יד ןלעטשקעװַא ןענעק טשינ לָאז רע

 -רעד ןזָאל ךיז ןלעװ ךיא טלָאװ -- ,טגָאזעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- ,ךָאד ---

 | / .רעירפ םיא ןטיירנוצ רָאנ ,טכירענמוא ןוא קידמיצולּפ טשינ ןענעק

 -סיוא לעװ ךיא זַא -- ,טנָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ךַײא ךָאד גָאז ךיא ---

 | .ןדירפוצ ןבַײלב ןרימ זַא ,ױזַא ןעווענַאלּפ

 -מורַא ךיז ןבָאה עֶלַא ןוא טיורבטנווַא םוצ טיייירנעג ןעוועג ןיוש זיא שיט רעד

 -נוזַאב ןסענעג ןבָאה סָאװ ,ןעמַאד יד ןוא םענעגנַאפעגנסגירק םעד ץוכַא ,טצעזעג

 ;ןפורעגנָא ךיז ךעלַאנ רעד טָאה ,ןסע ןטימיא .רעמַאק ןיא ךיז ַאב רעד

 בָאה ,רָאטידױא רַאה ,טייקידענענ רעַײא יו ןעמָאנ םענענייא םעד טימ --

 ַא רָאי עכעלטע ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעװַאכ ַא טַאהעג ךיא

 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רענעטיּפַאק ןוא רענלעז עטסקיטומ יד ןופ םענייא ,רענעגנַאפעג

 ,ןעוועג זיא רע יו קיטומ ןוא קרַאטש ױזַא רָאנ ,עירעטנַאפניא רעשינַאּפש רעד ןיא

 | | .ןעוועג רע זיא ךעלקילנמוא ךיוא ױזַא
 -סיוא רעד טָאה -- ?רַאה ןַײמ ,ןפורעג ןַאטיּפַאק םעד ןעמ טָאה יוװ ןוא ---

 ,טגערפעג רערעה

 סערעּפ יּור -- ,טרעפטנעעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,םיא ןעמ טָאה ןפורעג ---

 ,גרעב רענָאעל יד ןיא טרָא ןַא ןופ רענעריובעג ַא רע זיא ןעוועג ןוא אמדעיוו עד

 ןעוו סָאװ ,רעדירב ענַײז טימ רעטָאפ ןַײז ןופ לֵַאפ ַא רימ רע טָאה טלייצרעד ןוא

 זיא'ס טניימענ ךיא טלָאװ ,רימ סע טלייצרעד רע יו שטנעמ רעקידסעמע אזַא טינ

 -רעד םורָאװ .רעַײפ םַאב רעטניוו ןלייצרעד רעבַײוװ עטלַא סָאװ ,םיִלָאשעמ יד ןופ

 ןיז יירד ענַײז ןשיווצ עלכַאנ ןַײז טלייטעצ טָאה רעטָאפ רעד זַא ,רע טָאה טלייצ

 ךַײא ןעק ךיא ןוא .סנָאטַאק יו ערעסעב ךָאנ ,סערעל עטונ ןבעגנעג ייז יײברעד ןוא

 ,ןלַאפענסיוא טוג רעייז זיא ,עמַאכלימ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ סָאד זַא ,ןגָאז

 -גוונ ןוא טומ םענענייא ןַײז קנַאד ַא ,רע טָאה ,םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא סעמכַאמ

 ןעוועג ןיוש ןיא ןוא עירעטנאפניא רעד ןיא ןאטיּפַאק דַארנ םעד טכיירגרעד ,ער

 ןוא טיירדעגרעביא םיא ךיז טָאה ?זַאמ סָאד רָאנ .רעטסַײמ-דלעפ ןרעוו וצ געוו ןפַא

 רע טָאה ,םיא וצ טוג ןַײז לָאז לזַאמ סָאד טראוװרעד טָאה רע ןעוו טלָאמעד טקנוּפ |

 ,טכַאלש רעטסכעלקילג רעד ןיא טייהיַײרפ ןַײז רע טָאה ןריולרַאפ ןוא ,ןריױלרַאפ סע

 ךיא .ָאטנַאּפעל ַאב טכַאלש רעד ןיא ,ןרָאװעג טַײרּפַאב ןענַײז ןטסירק ליפ יוזַא ןעוו

 ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה קילעפוצ ןוא ַאטעלַאנ רעד ןיא ןריולרַאפ טייהיַײרפ ןַײמ בָאה

 -עג רע זיא טרָאד ןופ .טניירפ עטוג ןרָאװעג ןענַײז ר"מ ּוװ ,לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןיא

 יד ןופ ענייא ,סייוו ךיא יװ ,ןפָאלרַאפ ךיז טָאה םיא טימ ווו ,רישזלַא ןייק ןעמוק

 .ןפיולרַאפ טלעוו רעד ףַא ךיז ןענעק סָאװ ,סעסַײמ עטסנטלעז

 ךיז טָאה סָאװ ,עסַײמ יד ,רעציקעב ץנַאג ,טלייצרעד םיא טָאה ךעלַאנ רעד

 -סיוא ױזַא םיא טָאה רָאטידיױוא רעד ןוא .עדיַארָאז ןוא רעדורב ןַײז טימ ןפָאלרַאפ

 זיא רע יו רערעהסיוא רעטונ ַאזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא רע זַא ,טרעהעג
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 ןזיוצנַארפ יד ּוװ ,טרָא םעד וצ זיולב ךעלַאג רעד זיא ןעמוקעגוצ .ןעוועג טלָאמעד

 ןוא םיִרָא יו ןוא ,ףיש רעד ףַא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטסירק יד טנױרַאב ןבָאה

 טסייוו ןעמ ןוא ,ןבילברַאפ ןענַײז ןרָאמ ענייש יד ןוא רעװַאכ ןַײז קיטפרעדַאבטיונ

 יד רעדָא עינַאּפש ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז ייז יצ ,ןעמוקעגניהא ןענַײז ייז וו טשינ

 .ךַײרקנַארפ ןייק טריפעגקעווַא ייז ןבָאה ןזיוצנַארפ

 -נעייטש טַײז ַא ןֶא סָאװטע ,טרעהעג טָאה ,טגָאזעג טָאה ךעלַאג רעד סָאװ ץלַא

 סייעב טָאה רעדורב ןַײז סָאװ סעונט עֶלַא ןעזענוצ טָאה ןוא ןַאטיּפַאק רעד ,קיד

 ןופ ףָאס םוצ ןעמוקעגוצ ןיוש זיא ךעלַאג רעד סייעב ױזַא יװ ןא ,טכַאמענ עסַײמ

 -ַאו ןניױא עלופ טימ ןוא ןָאטעג ץפיז ןפיט א רעדורב רעד טָאה ,עטכישעג רעד

 ;טגָאזעג רעס

 טציא רימ טָאה ריא ערוסב ַא רַאֿפ סָאװ טסייוו ריא ןעוו ,רַאה ןַײמ ,ָא ---

 ענַײמ טימ ןזַײװסױרַא סָאד זומ ךיא זַא ,ךימ טרירַאב סָאד ףיט יו ןוא טכַארבעג

 -יטומ רעד !ןטלַאהוצנַײא ייז ןליוו ןַײמ ןגעק ןגיוא יד ןופ רימ ןעניר סָאװ ,ןרערט

 ַא יװ ,טָאה סָאװ ,רעדורב רערעטלע ןַײמ ןזיא ,טנָאז ריא סָאװ ,ןַאטיּפַאק רעק

 ןופ ןעקנַאדעג ערעכעה טימ ןוא רעדורב ןרעגנַיי ןַײמ ןופ ןוא רימ ןופ רערעקרַאטש

 ,עמָאכלימ ןופ ףורַאב ןקידריו ןוא ןקיטפַאהנרע םעד ןבילקעגסיוא ,ןדייב זדנוא

 זדנוא טָאה רעטָאפ רעזדנוא סָאװ ,ןגעוו ַײרד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד סָאװ

 ךַײא יװ ,לשָאמ םעד ןיא טלייצרעד ךַײא טָאה רעװַאכ רעַײא יו ,טניילענרַאפ

 ,טָאג רעירפ ,ןוא שינעטנעקטפירש ןבילקעגסיוא טָאה סָאװ רעד ןיב ךיא .ךיז טכָאד

 .ךימ טעז ריא ווו דַארג םעד וצ טכַארבעג ךימ ןבָאה ,סַײלּפ ןַימ ךָאנרעד

 סָאװ םעד טימ זַא ,ךַײר ױזַא זיא ןוא ורעּפ ןיא זיא רעדורב רערעגנַיי ןַײמ ,

 םעד ןבעגעגּפָא קירעהעג יו רע טָאה ,רימ ןוא רעטָאפ םעד טקישעגוצ טָאה רע

 -וצ ןענעק וצ ףַא גונעג רעטָאפ םעד ןבעגעג ךָאנ ןוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ל?ייט

 -עג רעקידנעטשנָא ךימ בָאה ךיא ךיוא ןוא ,טייקדלימ עכעלריטַאנ ןַײז ןלעטשנדירפ

 .טציא ךיא ייטש םיא הַא סָאװ ,ןטסָאּפ םעד וצ ןעמוק ןוא ןענרעל םוצ ןבענּפָא טנעק

 ןַײז ּוו ,ןסיוו וצ שטנּוװ םעד טימ טברַאטש רע ןוא ,ךָאנ טבעל רעטָאפ ןַײמ ,

 ןגױא ענַײז לָאז רע טָאנ ןטעב ףיוא טשינ טרעה רע ןוא ךיז טניפעג ןוז רערעטלע

 ףַא טרעדנווװו ךימ סָאװ ,ןוז ןַײז ןקידעבעל ַא ןעז טשינ טעוװ רע זיב ןכַאמוצ טשינ

 -צַאה ןַײז ןגעוו יװ ,ןגרָאז ןוא ןדַײל ענַײז ןגעוו טָאה ,רענולק ַאזַא ,רע סָאװ ,םיא

 ,טסּוװעג סָאד טלָאװ רע ןעוו םורָאװ .רעטָאפ ןַײז ןבעג ןסיוו וצ טלעפרַאפ ,עכָאל

 רעד טימ סענ םעד ףַא ןטרַאװ טפרַאדַאב טשינ רע טלָאװ ,זדנוא ןופ רעוװ רעֶדָא

 | ,ןרעוו וצ טזײלעגסיױא ןקעטש-רער
 טזָאלעג ַײרפ ןזיוצנַארפ יד םיא ןבָאה יצ טרעדניצַא רעביא רָאנ טכַארט ךיא,

 רעביא .ביור רעייז ןופ ןרוּפש יד ןשיװרַאפ וצ ףַא טעגרַאהרעד םיא ןבָאה ייז רעדָא

 יז בָאה ךיא יו ןדירפוצ ױזַא עיסענ ןַײמ ןכַאמ ןענעק טשינ ןיוש ךיא ?עװ ,םעד

 ןעמ טסיוורעד יװ ,רענַײמ רעדורב רערעַײט ,ָא .רעיורט טימ לופ רָאנ ,ןביוהעגנָא

 ןופ ןעַײרפַאב ךיד ןוא ןעניפעגסיוא ןייג ךיד לָאז ךיא רעטציא טסיב וד גוװ ךיז

 ערוסב יד ןעמ טגנערב יװ ,ָא .ןדַײל ענַײמ ןופ זַײרּפ םעד טימ עליפַא ,ןדַײל ענַײד
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 -ַאבסױא יד ןיא עליפַא ,טבעלעג טַײצ עצנַאג יד טסָאה וד זַא ,רעטָאפ ןַײמ ןא
 ךיוא ןוא ןגעמרַאפ סרעדורב ןַײמ ןוא ,דנַאל-ןרעברעב ןופ ןטַאמעזַאק עטסנטלַאה
 ,עדיַארָאז עדלימ ןוא ענייש ,ָא .טרָאד ןופ ןעמענסורַא טנעקעג ךיד ןטלָאװ רענַײמ
 יו !ןָאטעג רעדורב ןַײמ טסָאה וד סָאװ ,סטוג םעד רַאפ ןלָאצַאב ריד ןעק רעוװ
 -ַאכ ןַײד ַאב ןוא ןרעוו ןריובעג ַײנ טעוװ עמַאשענ ןַײד סייעב ןַײז ןלעװ ךיא טלָאװ
 !טפַאשרַאפ קילג ליפ ױזַא זדנוא ןטלָאװ סָאװ ,ענעס

 -יא ךַאצ טימ לופ ,ךָאטידױא רעד טגָאזעג טָאה רעטרעוו עמיודעכוא יד טָא
 -סיורא ןבָאה עלַא ןוא ,רעדורב ןַײז ןגעוו ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,סעידעי יד רעב
 ןעגנולעג זיא םיא ןַא ,ךעלַאג רעד טָאה ןעזעג .טסגנַא ןַײז ןיא ליפענטימ ןזיוועג

 ןעמעלַא ןטלַאה טלָאװעג טשינ רעגנעל רע טָאה ,טכַארטרַאפ טָאה רע סָאװ סָאד |
 ןעגנַאגעגנַײרַא ןיא ןוא שיט םענופ ןביוהעגפיוא ףעקייט ךיז טָאה ןוא רעיורט ןיא
 רעד רַאפ ןעמונעגנָא יז טָאה רע ןוא ,ןסעזעג זיא עדיַארָאז גוװ ,רעמַאק רעד ןיא
 -כָאט סרָאטידיױא םעד ןוא עעטָארָאד ,עדניצסול ריא ןענַײז ןעגנַאנעגכָאנ ןוא ,טנַאה
 -וקענוצ יװ ,ןָאט ָאד טעוװ ךעלַאג רעד סָאװ ןעז ןַאטיּפַאק רעד טָאה טלָאװעג .רעט
 ,טנעה יד ַאב ןדייב ייז טימ ןוא טנַאה ַא רַאפ ןעמונעגנָא ךיוא םיא ןוא רע זיא ןעמ
 ןענַײז ןרילאװַאק עקירעביא יד ןוא רָאטידיױא רעד ּוװ טרָא םעד וצ ןעגנַאגענוצ
 :טנַאזעג ןוא ,ןענַאטשעג

 םעיקעמ לָאז ןוא ,רָאטידיױא רַאה ,ןרערט ערעַײא ןסיג ןרעהפיוא ןלָאז ---
 טָאה ָאד םורָאװ ,טרעגַאב ץרַאח רעַײא סָאװ ,ןטוג םעלַא טימ שטנווװ רעַײא ןרעוז
 ָאד טעז ךיא סָאװ רעד טָא :ןרעגעווש ערעַײט רעַײא ןוא רעדורב ןרעַײט רעַײא ריא
 םיא טָאה סָאװ ,ןרָאמ ענייש יד זיא יד ןוא ,ַאמדעיװ ןַאטיּפַאק רעד זיא ,ךַײא רַאפ
 ַאזַא ןיא טלעטשעג םיא ןבָאה ,טעז ריא יװ ,ןזיוצנַארפ יד .ןָאטעג סטוג ליפ ױזַא

 .ןצרַאה ןטוג רעַײא ןופ טייקדלימ יד ןזַײװפױרַא טלָאז ריא יידעק ,טיונ

 יד םיא טָאה רעד ןוא רעדורב ןַײז ןעמענמורַא ןַאטיּפַאק רעד זיא ןעגנַאגעגוצ

 רעד םיא טָאה רע ןעוו רָאנ ,ןסױטשוצּפָא יו ,ןצרַאה ןפַא טגיײלעגפיורַא טנעה
 ןסָאגרַאפ רע טָאה ,דיירפ ןופ ןוא ןעמונעגמורא רעטסעפ ךָאנ םיא רע טָאה ,טנעק
 -עג ןבָאה ,ןענאטשעג ַײברעד ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא יד זַא ,ןרערט עטרַאצ ?יפ ױזַא
 .ןענייווטימ טזומ

 יז סָאװ ןליפענ יד ,טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה רעדירב יד סָאװ ,רעטרעוו יד
 .ןבַײרשסױרַא םיוק ןעמ ןעק ,ךיא ביילג ,ןזיװעגסױרַא ןבָאה

 טָאה ייז טימ סָאװ טלייצרעדסיױא טרָאד ךיז ייז ןבָאה רעטרעוו עצרוק ןיא

 ןשיווצ ןַײז ןעק סָאװ ,טפַאשביל עטסכעה יד ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה טרָאד ,טריסַאפ

 טָאה טרָאד ,ןעדיַארָאז ןעמונעגמורַא רערעהסיוא רעד טָאה טרָאד ,רעדירב ייווצ
 -מורַא יז רעטכָאט ןַײז ןסייהעג רע טָאה טרָאד ,ןטָאבעגנָא ןגעמרַאפ ןַײז ריא רע

 .טנייוועצ ךיז רעדיוו ןרָאמ רעטסנעש רעד טימ ןטסירק ענייש יד טָאה טרָאד ,ןעמענ

 טשינ טרָאװ א טָאה ןוא טקוקענוצ ךיז ןוא ןענַאטשעג טָאכיק ןָאד זיא טרָאד

 -נַאפ ףִא יו ןעגנוריסַאּפ עשילרעטסיוא עלַא יד ףֵא רע טָאה טקוקעג ,טדערעגסיױרַא

 -יּפַאק רעד זַא ,טכַאמענּפָא ןעמ טָאה טרָאד .םוטרעטיר-רעדנַאו םעד ןופ סעיזַאט
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 ןסיוו וצ ןוא עיליוועפ ןייק קירוצ רעדורב רעייז טימ ןרָאפ ןלָאז עדיַארָאז ןוא ןַאט

 רעד אב ןַײז לָאז רע יידעק ,טייהיירפ רעד ןוא סניפעג םעד ןגעוו רעטָאפ רעייז ןבעג

 -עג טשינ טָאה רערעהסיוא רעד סעמכַאמ ,עדיַארָאז ןופ ענעסַאכ רעד ןוא גנופיומ

 א ןיא זַא ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,סעידעי יד בילוצ ,עזַײר יד ןבענפיוא טנעק

 םיא טָאה סע ןוא ,עינַאּפשיַײנ ןייק טָאלפ רעיליוועס רעד ּפִא טייג םורַא שעדיוכ

 | .ןקיטעּפשרַאּפ וצ עזַײר יד טניולעג טשינ קרַאטש
 -עג טָאה סָאװ ,קילג םעד טימ ןדירפוצ ןוא ךעליירפ ןענַײז עַּלַא ,רעציקעב

 ייוצ קעװַא ןעוועג ןיוש ןענַײז סע יו ױזַא ןוא .םענעגנַאטענסגירק םעד ןפָארט

 טָאכיק ןָאד .טשער םעד ןפָאלשּפָא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,טכַאנ רעד ןיא סערױמשַא

 ייז לָאז סע יידעק ,סָאלש םַאב ךַאװ רעד ףֵא ןייטש וצ טיירג טרעלקרעד ךיז טָאה

 ךיז ןעיירד סָאװ יד ןופ ,ףרוווסיוא רעדנַא ןַא רעדָא זיד ַא סעּפע ןלַאפרעביא טשינ

 -ענ סָאװ ,טייקנייש טימ רעציוא ןסיורג םעד ןביורוצ ןליוו ןוא טכַאנ רעד ןיא םורָא

 | ,סָאלש םעד ןיא ךיז טניפ

 םעד טלייצרעד ןבָאה ןוא טנעקעגנ םיא ןבָאה סָאװ יד םיא ןבָאה טקנַאדעג

 טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד סָאװ ,גנעג עקידענושעמ סטָאכיק ןָאד ןגעוו רָאטידיױא

 טעוו ןעמ ןיב ןטראװרעד טנעקעג טשינ ךיז טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנאס זיולב .סַאּפש

 -עגקעװַא .ןעמעלַא ןופ רעסעב טכַאמענ םעװקַאב ךיז טָאה רע ןוא ןגייל ןייג ךיז

 יזַא םיא טָאה סָאװ ,לזייא ןַײז ןופ טעבענרעטנוא םעד ףַא ךיז רע טָאה טנייל

 | .ןעז רעטעּפש סָאד טעװ ןעמ יוװ ,טסָאקעג רעַײט

 רעד ןיא ךיז ַאב ןפָאלש טניילעגקעװַא טָאהעג ןיוש ךיז ןבָאה ןעמַאד יד ןעוו

 ןעגנַאנעגסױרַא טָאכיק ןָאד זיא ,טנעקענ טָאה סע רעוו ּוװ רענעמ יד ןוא רעמַאק

 .טגָאזעג טָאה רע יוװ ,ךַאוו רעד ףַא ןלעטש ךיז עמשטערק רעד רַאפ ןסיורד ןיא

 טלעפענ קינייװ טָאהעג ןיוש טָאה סע ןעוו :;ךַאז ןימ ַאזַא ןעשעג זיא אד ןוא =

 קידנעגניז ןייש ַאזַא ןגָארטרעד ןעמַאד יד ןופ ןרעיוא יד וצ ךיז טָאה ,ןעניגַאב םוצ
 ,ןעעטָארָאד טּפיױהרעביא ,ןרעהנַײא ךיז ןעננּווװצעג ןעמעלַא ייז טָאה סָאװ ,לָאק

 יז ,ַאמדעיוו עד ַארַאלק ַאינָאד ןפָאלשעג זיא ריא ןבעל ןוא ,ןעוועג ךַאװ זיא סָאװ
 -רָאפ טנעקענ טשינ ךיז טָאה רענייק .רעטכָאט סרָאטידיױא םעד ןפורעג טָאה ןעמ

 רעד ןָא ,זלב לָאק ןייא סע זיא ןעוועג ןוא ,ןייש ױזַא טגניִז סָאד רעוו ןלעטש

 טנניז ןעמ זַא ,טכאדעג ריא ךיז טָאה ָאד .טנעמורטסניא םוש ןייק ןופ גנוטיילנַאב

 רעד ֹוצ זיא ,טרעהעגנַײא ױזַא ךיז ןבָאה ייז יו ןוא ,לַאטש ןיא זַא ָאד ןוא ףיוה ןיא

 :טגָאזעג ןוא ָאינעדרַאק ןעמוקענוצ רעמַאק רעד ןופ ריט

 ַא ןופ לָאק ַא ןרעה ריא טעװ ,ןרעהנַײא ךיז לָאז ,טשינ טפָאלש סע רעוו ---

 .ןפעשיקרַאפ םוצ רָאנ זַא ,ױזַא טנניז סָאװ ,ךעטסַאּפ

 .טרעפטנעעג עעטָארָאד טָאה -- ,רַאה ןַײמ ,ןרעה רימ ---
 יז טַײװ יו טרעהעגנַײא ךיז טָאה עעטָארָאד .ןטָארטענּפֶא זיא ָאינעדרַאק ןוא

 ;גנַאזעג סָאד טֶא טרעהענסיוא טָאה ןוא טנַאקעג טָאה
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 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא יירד

 רעבַײרטילזיא םעד טימ עטכישעג עקיצראהביל יד טלייצרעד טרעװ סע וו
  ,ןפָאלרַאֿפ טמשטערק ןיא ךיז ןעגַײז סָאװ ,ןלַאפ עקידטנושטמ טרעדנא ןוא

 ,טעדנעוװעג םיא וצ קילב ןוא ץרַאה ,עביל ןופ ךיא ןיב סָארטַאמ ַא

 .ןריולרַאפ ןוא ךיא ןיב םַאזכַאװ עפיט עריא ןעמַאי ןיא ןוא

 | גנונפאה רעד ןָא ךיא םיווש
 ,עטמעשרַאפמוא עריא סעינצ .ןפַאה ַא וצ ןעמוק וצ ןעוו

 ,טייהניוװעג רעד רעסיוא דנַאטשנָא
 ןלעטשרַאּפ סָאװ סנקלָאװ ןענַײז ,ןעמיווש ךיא וט ןרעטש ַא ךָאנ

 ןטרעגַאב םעד ןרעטש םעד רימ ןטַײװ רעד ןופ םיא עז ךיא סָאוז

 : ןצנַאלג יוזַא ןוא ןייש יױזַא

 ,ןרעטש רעקידנענייש רעלעה .ןעעזעג טשינ טָאה רונילַאּפ יוז

 ןךימ קוט ךיא טייקרעטיול ןַײד ןיא

 ,ןלעטשרַאפ רימ ןופ ךיד וטסעוװ ,ךימ טריפ רע ּוװ לָאמנייק טשינ סייוו'כ

 ןברַאטש ריד ךַאנ ףעקייט ךיא לעװ ;רעטשימעצ א ךָאנ םיווש ךיא רַאנ

 -ענ טכַארט א עעטָארָאד טָאה ,טרָא םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רעגניז רעד ןעוו

 יז ןוא ,לָאק ןייש ַאזַא ןרעה טשינ לָאז ַארַאלק עלווא ןַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ןָאט
 :רעטרעוװ יד טימ טקעוועגפיוא יז ןוא ןָאטעג ?סיירט ַא יז טָאה

 סע בָאה ךיא ,טקעװענפיוא ךיד בָאה ךיא סָאוװ ,לדיימ ,?כיומ רימ יז --

 -פע טסָאה וד סָאװ ,לָאק עטסנעש סָאד ןרעה טסלָאז וד ?ליוו ךיא סעמכַאמ ןָאטעג

 .טרעהעג ןבעל ץנַאג ןַײד ףֵא רעש

 -רַאפ טינ ביױהנַא ןופ טָאה ןוא ענעפָאלשרַאפ ַא טּפַאכעגפױא ךיז טָאה ַארַאלק

 -ַָאד ריא טָאה ,טנערפענרעביא ריא טָאה יז ןעוו ,ריא טנָאז עעטָארָאד סָאװ ןענַאטש

 טָאה ַאראלק ןוא טקעוװענפיוא ריא טָאה יז סָאװ בילוצ טגָאזעג לָאמַארעדיװ עעטַאר

 ,ךיל םעד ןופ ןזרעפ ייווצ טרעהענסיוא טָאה יז רעבָא רָאנ יו .טרעהעגנַײא ךיז

 יז יו ,טּפַאכעגמורַא רעדיוש ַא ריא טָאה ,ןעגנוזעג רעטַײװ טָאה רעגניז רעד סָאוו

 -ָאד וצ טעילוטעגוצ ףַײטש ךיז טָאה ןוא סעכָאדַאק ןופ לַאּפנָא ןַא ןטילענ טלָאװ

 | :טנָאזעג ריא ןוא ןעעטַאר
 -ענפיוא ךימ ריא טָאה סָאװ וצ !עניימ עטנרַאה עקיצרַאה ,ערעיײט ,,יוא ---

 ןניוא יד ןסָאלשעגנ ןטלַאה ןעוועג טציא טלָאװ רימ רַאפ קילנ עטסעב סָאד ?טקעוו

 , .רענניז ןכעלקילנמוא םעד ןרעה וצ טשינ ןוא ןעז וצ טשינ ןרעיוא יד ןוא

 .רעבַײרט-?זיײא ןַא ןיא רענניז רעד ךָאד טגָאז ןעמ ?לדיימ ,וטסדער סָאװ ---

 ןוא רעפרעד ךַאס ַא ןופ רעציזַאב ַא רָאנ ,רע זיא רעבַײרט-לזייא ןייק טשינ ---

 ןיא רימ אב ךיוא רע טָאה טּפַאכרַאפ ןוא -- ,טרעפטנעעג ַארַאלק טָאה -- ,רעטרע

 | ,ןזָאלָּא טינ סָאד טעװ רע ביוא זַא ,ױזַא ןירעד ךיז טרעמַאלק ןוא טרָא ןַא ןצרַאה

 .ןטייקיבייא עלַא ףַא טימרעד ןבַײלברַאפ ןיוש רע טעוו

-- 419 -- 



 םכאדעג ןוא דייר עטצרַאהַאב סלדיימ םעד הַא עעטָארָאד ךיז טָאה טרעדנּווועג
 -רעד וצ זיא סָאװ ,טייסנדיײשַאב רעד קילדעוו טגעוורעד וצ ןענַײז ייז זַא ,ריא ךיז טָאה
 :טגָאזעג ריא טָאה ןוא ,ןרָאי עריא ןופ ןטרַאװ

 טרעלק ;ןייטשרַאפ טשינ ךַײא ןעק ךיא זַא ,ַארַאלק עטנרַאה ,ױזַא טדער ריא ---
 ןוא רעטרע יד טימ ןוא ןצרַאה םעד טימ ריא טניימ סאו רימ טגָאז ןוא ףיוא ךימ
 טנַאז טציא ןיוש רָאנ ?ףיוא ױזַא ךַײא טרעדיוש גנַאזעג ןַײז סָאװ ,רענניז םעד
 ןופ עָאנַאה יד ןרילרַאפ טשינ ךיא פיו ,קערש רעַײא בילוצ םורָאװ ,טינרָאנ רימ
 .ךיל ַײנ א ןעגניז ןָא ,ךיז טכַאד ,טבייה סָאװ ,רעגניז םעד ןרעה

 | .טרעפטנעעג ַארַאלק טָאה -- ,ןעמוקַאב ליֹוװ ךַײא לָאז ---
 יד טלעטשרַאפ טנעה עדייב טימ יז טָאה ,ןרעה וצ טשינ םיא יידעק ןוא

 םוצ טרעהעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ,ןעעטָארָאד טרעדנוװעג טָאה סָאד ךיוא .ןרעוא
 ;יוזַא רע טָאה ןעגנוזענ ןוא .גנַאזעג

 ,ענַײמ גנונעפַאה עסיז

 ןלָאט ןוא גרַאב ןשיווצ ךיז טסכערב ֹוד סָאװ
 ,ענַײר ןנעװ ףַא טסיינ
 :טמעלַאכענסיוא ריד טסָאה וד ןילַא סָאװ

 ,ןברַאדרַאפ טשינ ךיד זַאָל

 .ברַאטש ןַײד ןַאּפש ןדעי ףַא טסעז וד שטָאכ

 ןכיירג ןשטנעמ עליופ

 ,סעניוכצינ ןוא ןגיז עכעלטנרַא וצ םינ
 טינ ךיוא ןענַײז ךעלקילנ
 סעניויסינ ןיא טינ ךיז ןלעטש סָאװ יד
 עליטש ןעקנַאצ יז ןוא
 .ןליפעג ערעייז ןוָאלרַאװרַאפ ןוא

 גנוריפ סעביל זיא טכער

 ,ןטסָאק רעיײיט ןזָאל וצ ךיז

 ,ננוריצ ַא ןיא יז לײול

 ןטסָאמענ טשינ ןיא זַײרּפ ריא סָאוװ

 ,סעַײנ ןייק טיג ןיא'ס ןוא

 .רעַײט טשינ סָאװ זיא ביל טשינ זַא

 סענַאשקַא סיורג סעביל
 ,ןגעװרעד סיורג ףַא ךיוא דיז ןעק
 ענָאװַאק ןַײמ ךיוא ןוא
 ןגעװ ערעװש ףֵא טערט יז שטאכ
 ןכיירגרעד םסעוו רעכיז

 .ןכייח עטסכעה זיב ררע רעד ןופ

 -ַאלס רעדיוװ ךיז ןבָאה ןביוהעגנָא ןוא ןבילבעג ?יטש לָאק סָאד זיא יײברעד
 יד ןיא סָאװ ןסיוו וצ רענַאב םעד ןדנוצעג ןעעטָארָאד ַאב טָאה סָאד .ןצכערק סָאר



 םורעד יז טָאה יז ןוא ,ןייוועג ןקירעיורט טעד ןופ ןוא גנַאזעגנ ןטרַאצ םעד ןופ עביפ

 ,דייר עקידרעירפ עריא טימ טניימעג יז טָאה סנױזַא סָאװ טנערפעג רעדיוו

 ױזַא םורעד טָאה ןוא ןרעהרעד יז לָאז עדניצסול טַָאהעג עריומ טָאה ַארַאלק

 ,רעיא םוצ ?יומ ריא טניילעגוצ טנָאנ ױזַא ןוא ןעעטָארָאד ןעמונעגמורַא טסעפ
 :טגָאזעג ריא טָאה ןוא ןרעה טשינ לָאז רעטייווצ ַא ןדייר טנעקעג רעכיז טָאה יז זַא

 רענעריובעג ַא ,רילַאװַאק ַא ןופ ןוז ַא זיא ,ענַײמ עטנרַאה ,רעגניז רעד ---

 רע טָאה טניוװעגנ ןוא טעטש ייווצ ןופ רעציזַאב א ,ןָאנַארַא ןופ ךַײרגיניק םעניא |

 טָאה רעטָאפ ןַײמ שטָאכ ןוא .ףיוה סגיניק םעניא רעטָאפ ןַײמ טימ סענייכש ןיא

 ,סערָאטש טימ רעמוז ןוא ןניוצרַאפ ןטנווייל טימ רעטניוו רעטצנעפ יד ןטלַאהעג

 -עג זיא סָאוװ ,רילַאװַאק רעד ךימ טָאה ,ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו טשינ ךיא סייוו

 -סיולק ןיא ןעננַאנעג ןיב ךיא סייעב יצ טשינ סייוו ךיא ,ןעזענ ,ןענרעל ךיז ןעגנַאג

 סָאד טָאה ןוא טבילרַאפ רימ ןיא ךיז טָאה רע ,ץרוק .שרעדנַא ץיגרע רעדָא רעט

 סנכייצ ?יפ ױזַא טימ זיוה ןַײז ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ

 ,ןעמוקַאב ביל עליפַא ןוא ןביולנ טזומענ םיא בָאה ךיא זַא ,ןרערט ?יפ ױזַא ןוא

 | ,ביל ךימ טָאה רע קרַאטש יו טסּוװועגנ טשינ בָאה ךיא שטָאכ

 ןזיועג ךיוא רימ רע טָאה ,ןזיועגנ רימ טָאה רע סָאװ סנכייצ יד ןשיווצ,

 סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ טָאה ןוא טנַאה ןיא טנַאה ןייג ןפרַאד רימ זַא

 טיירפעג סָאד טלָאװ ךימ שטָאכ ןוא .ןבָאה ענעפַאכ רימ טימ ?יוװ רע זַא ,טניימ

 ךיא בָאה ,ןעמַאמ א ןָא ,ןיילַא ענייא ןיב ךיא סעמכַאמ ,ןַײז סעמע לָאז סָאד ןעוו

 בָאה טזָאלעג ןוא ,ןבעג ןסיוו ֹוצ םיא סָאד לָאז ךיא ןעמעוו טימ טסּוװועג טשינ

 רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא רעטָאפ ןַײמ ןעוו ץוכ א ,רעפטנע ןַא ןָא ױזַא םיא ךיא

 ערָאטש יד רעדָא טנװוַײל םעד ןבייהפיוא ךיא נעלפ ,ךיוא רעַיָאפ ןַײז ןוא םייה

 ,ךיירפ ליפ ױזַא ןפורענסױרַא םיא ַאב טָאה סָאד ןוא םיא רַאפ ןזַײוװ ךימ ןוא

 .ןרעו ענושעמ טעװ רע טניימענ בָאה ךיא זַא

 יַּפִא טפרַאדַאב טָאה רעטָאפ ןַײמ ןעוו טַײצ יד ןעמוקענרעטנוא זיא לַײװרעד

 -כַאמ ,ןרָאפּפָא ןַײמ ןגעו טשינ שטָאכ ,טסוװװרעד ןופרעד ךיז טָאה רע ןוא ןרָאפ

 ןופ ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע ,ןנָאז טנעקעג טשינ לָאמנייק םיא סע בָאה ךיא סעמ

 -עג טשינ םיא ךיא בָאה ןרָאפּפָא רעזדנוא ןופ גָאט םעד ןוא ,ןיימ ךיא יוװ ,רַאצ

 ייווצ ךָאנ רָאנ .ןניוא יד טימ טשינ עליפַא ,ןענענעזענ וצ םיא טימ ךיז ,ןעז טנעק

 ןופ עזַײר גָאט א ,רענעלטכַאנ ףַא טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,עזַײר נעט

 ןא יו ןוטעגנָא ,עינַאסכַא רעד ןופ ריט רעד הַא ןעזרעד םיא ךיא בָאה ,ןענַאד

 ןיא רימ ַאב דליב ןַײז טשינ גָארט ךיא ןעוו זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןוא ,רעבַײרט-?זייא

 בָאה ןוא טנעקרעד םיא בָאה ךיא .ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש םיא טלָאוו ,ןצרַאה

 עוויינניב רימ ףַא ןוטענ קוק ַא טָאה רע .טיירפרעד יא ןוא טרעדנּוװרַאפ יא ךימ

 טייג רע ןעוו ,סיוא קידנעטש םיא ןופ ךיז טלַאהַאב רע סָאװ ,רעטָאפ ןַײמ ןופ

 -בַאמ ןוא .ּפֶא ךיז ןלעטש רימ ּווו ,סעינַאסכַא יד ןיא ןוא ןנעוו יד הַא רימ ייברַאּפ

 ףיִז טסינַײּפ ןוא סופוצ רע טיינ רימ בילוצ זַא ןוא זיא רע .רעוו סייוו ךיא סעמ

 סָאװו טשינ סייוו ךיא ,טירט-סופ ךָאנ םיא קוק ןוא קיטייוו רַאפ סיוא ךיא ייג ,יֹוזַא
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 -ָאפ ןַײז ןופ ןענעװנַאגסױרַא טנעקענ ךיז רע טָאה ױזַא יו ןוא טימרעד טניימ רע

 שעריוי רעדנַא ןייק טשינ טָאה רע סעמכַאמ ,ביל ?רַאטש םיא טָאה סָאװ ,רעט

 טעוו ריא ןעוו ,ןנָאז טעוו ,עטנראה ,ןיילַא ריא יוװ ,טרעוו יד ךיוא סע טָאה רע ןוא

 םענופ סע רע טמענ ,טנניז רע סָאװ סָאד זַא ,ןגָאז ךָאנ ןַײא ןעק ךיא .ןעז םיא

 .טעֶאּפ א זיא ןוא ,ןעמ טנָאז ,טנרעלענ קרַאטש זיא רע םורָאװ ,ּפָאק םענעגייא
 ַא ךיא רעוו ,ןעגניז םיא רעה ךיא ןעוו לָאמ ןדעי זַא ,ןנָאז ךַײא ךיא ןעק ךָאנ ןוא
 ןופ ןסיוורעד ךיז ןוא ןעזרעד םיא לָאז רעטָאפ ןַײמ עריומ בָאה ךיא ,עטרעטיצרעד

 טרערענסױא טשינ טרָאװ ןייק בעל ךיא טניז םיא וצ בָאה ךיא .עביל רעזדנוא

 | .ןבעל ןענעק טשינ םיא ןָא לע ךיא זַא ,ביל ױזַא םיא ךיא בָאה ךָאד ןוא |

 ,רענניז םעד ןנעװ ןגָאז ךַײא ןעק ךיא סָאװ ץלא זיא ,עטנרַאה .,סָאד טָא

 ,ןעז ןיוש ריא טנעק ןיילַא ןופרעד ןוא .טרעבױצַאב ױזַא ךַײא טָאה לָאק ןַײז סָאװ
 רעצרעה ןופ רעציזַאב ַא ַא רָאנ ,טגָאז ריא יו ,רעבַײרט-?זייא ןייק טשינ זיא רע זַא

 | ,טנָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ,טעטש ןופ ןוא

 -ענ ףיורעד עעטָארָאד טָאה -- ,ארַאלק ַאינָאד עטנרַאה ,רעמ טשינ טדער ---

 ךיא ,ךיא נָאז ,טשינרַאג רעמ רימ טנָאז --- ,טשוקעג לָאמ טנזיוט יז טָאה ןוא טנָאז

 ַאזַא ןבָאה לָאז עביל רעַײא ױזַא יו געוו ַא ןזַײװ ךַײא טעװ רע זַא ,טָאג וצ ףָאה

 ,טנידרַאפ בייהנא רעכעלטנרָא ַאזַא יו ,ףָאס ןכעלקילג

 ַא רַאפ סָאװ -- ,טנָאזעג ַארַאלק ַאינָאד טָאה -- ,עטנרַאה ,רימ וצ ייוו ---

 ,שטנעמ רענעעזעגנָא ןוא רעכַײר ַאזַא זיא רעטָאפ ןַײז זַא ,ןטרַאװרעד ןעמ ןעק ףָאס

 רע ,ןוז ןַײז אב ןַז טשינ טסניד ןייק עֶליפַא ןעק ךיא ןטכַאד ךיז טעוװ םיא זַא

 טשינ ךיא ליוװ רעטָאפ ןַײמ ןופ עוויינגיב ןבָאה ענעסַאכ ןוא ?בייוו ןַײז ןיוש טדער

 ןײגמײהַא ךיז לָאז רעכָאב רעד רָאנ ?יװ ךיא .טלעוו רעד ןיא ךַאז םוש ןייק רַאפ

 ןופ טַײװ ןַײז טעוװ רע ןוא ןעז טשינ םיא לעװ ךיא זַא רעשפע .ןזָאל ור ֹוצ ךימ ןוא

 ךיא שטָאכ ,ןצרַאה ןיא גָארט ךיא סָאװ קיטייוו רעד ןרעוו רעגנירג רימ טעוװ ,רימ

 ,ןפלעה סָאװ קינייו רימ טעװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא סָאװ ,?טימ סָאד זַא ,סייוו

 וצ זיא עביל יד ױזַא יו ןוא ןעוועג זיא סָאד ?װַײט רַאפ סָאװ טשינ סייוו ךיא
 ביולג ,ןענַײז רימ לַײװ ,לגנַיי רעננוי ַאזַא רע ןוא ?דיימ גנוי ַאזַא ךיא ,ןַײרַא רימ

 טרעוו ,?עָאבימ ןקילייה ןופ וװעטנָאי ןקידנעמוק ףַא סעמכַאמ ,רעטלע ןייא ןיא ,ךיא

 .טגָאז רעטָאפ ןַײמ יוװ ,רָאי ןצכעז רימ

 טרעהעג טָאה יז ןעוו ןכַאל ןופ ןטלַאהּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה עעטָארָאד

 :טנָאזעג ריא טָאה ןוא ןדייר שידניס ױזַא ארַאלק אינָאד

 ןוא טכַאנ רעד ןופ ןבילבעג ךָאנ זיא סע סָאװ ,עטנרַאה ,ןפָאלש רימָאל --

 יד ןדַײס ,וצרעד ןוט סעּפע רימ ןלעװ ,ףליה סטָאנ טימ ,ןרעוו גָאט טעוװ סע זַא
 | .ןעניד טשינ רימ ןלעוו טנעה

 סיורג ַא זיא עמשטערק רעצנאנ רעד ןיא ןוא טקיוראב ךיז ייז ןבָאה ףיורעד

 רעטכָאט סרעמשטערק םעד זיולב ןענַײז ןפָאלשענ טשינ .ןענַאטשעגנָא טײסליטש

 א רַאפ סָאװ ףַא ייז ןבָאה טסּוװענ סעמכַאמ סָאװ ,טסניד ריא םענרָאטירַאמ ןוא

 -נפָאװַאב ַא עמשטערק רעד רַאפ ךַאװ טלַאה רע זַא ןוא ,טדַײל טָאכיק ןָאד ןעָאניש
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 לציּפש א ןוטוצּפָא םיא ןלַאפעגנַײא ןדייב ייז זיא ,קידנטַײר דרעפ ןַײז הַא ןוא רעט
 .דייר עזָאלניז ענַײז טימ ןלַײװרַאפ ךיז סנטסקינייוו רעדָא

 טשינ רעטצנעפ ןייא ןייק זיא עמשטערק רעצנַאג רעד ןיא זַא ,ןסיוו ףרַאד ןעמ

 ;רעמַאק-יורטש ַא ןופ ךָאל ַא רענייא רָאנ ןוא דלעפ םוצ ןײגסױרַא לָאז סָאװ ןעוועג
 ךָאֹל םעד אב .ןסיורד ןופ יורטש יד ןּפפטטשנַײרַא טרָאד ךרוד טנעלפ ןעמ סָאװ

 ןָאד יוו ייז ןבָאה טקוקענ ןוא סעלוסב עבלַאה ייווצ יד טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה

 טינ טַײצ וצ טייצ ןופ ןוא ןקָאלפ ןַײז ףַא טרַאּפשעגנָא דרעפ ןַײז ףֵא טציז טָאכיס

 סָאד םיא ַאב טסַײר ,ךיז טכאד ,ץפיז רעדעי זַא ,ץפיז ןכעלקיטייוו ןפיט אזַא רע

 ןטעשטשעיּפעג ןכייוו ַאזַא טימ טגָאז רע יו ךיוא ייז ןבָאה טרעהעג .סױרַא ץרַאה

 ;לָאק ןטבילרַאפ ןוא

 ,טייקניש רעֶלַא ןופ ןיורק ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד עטנרַאה ןַײמ ,ָא --

 .ןופ רעציוא ,ןייכ ןטסערג ןופ שינעטלעהַאב ,טפַאשנולק רעד ןופ ץיּפש רעטסכעה

 -רַאפ ןוא ךעלטנרָא ,ךעלצונ סָאװ ץלַא ןופ ףירנַאב רעד וצרעד ןוא סעינצ רעד רָאנ
 .וטסכַארט ?דָאנעג ןַײד טימ ןַײז ןיוש טעװ סָאװ ןוא !טלעװו רעד ןיא קידנגינעג

 טלעטשעג ךיז .סענָאקַאס ?יפ ױזַא ןיא טָאה סָאװ ,רעטיר םענעגנַאפעג ןַײד ןופ

 -ידמינעּפ-ַײרד דימָאט רענ ,ןופרעד ןסיוו וצ רימ ביג ?ןעניד וצ ריד יידעק זיולב

 ךיז טריצַאּפש יז יו ,םינָאּפ ריא ףֵא עניק טימ ּפָארַא טציא וטסקוק רעשפע !רעק

 טסורב רעד טימ טייטש יז יו רעדָא ,ןצַאלַאּפ עכַײר עריא ןופ עײרעלַאנ ַא ףַא

 -טנרָא ריא רַאפ ענָאקַאס ןָא ,לָאז יז ױזַא יו טכַארט ןוא ןָאקלַאב ַא ףַא טרַאּפשעננָא

 ץראה עטקינַײּפעג סָאד טא סָאװ ,םערוטש םעד ןליטש ,טייקנייש ןוא טייקכעל

 ור א רַאפ סָאװ ,ןדַײל ענַײמ רַאפ ןלָאצ יז לָאז רָאלג ַא רַאט סָאװ ,ריא רַאפ טדַײל

 א רַאפ סָאװ ןוא טיוט ןַײמ רַאפ ןבעל ַא רַאפ סָאװ ,וצרעד ןוא ,ןגרָאז ענַײמ רַאפ

 פענש טציא ןיוש טזומ וד סָאװ ןוזךנרָאמירפ ,וד ןוא .סעוויוט עניימ רַאפ ןיול

 ,טוט עמאד ןַײמ סָאװ ןעז ןעמוקסױורַא ןוא ןרעדעפ וצ ךיז דרעפ ענַײד ןענַאּפש

 טסעוו וד ןעוו ,ךיד טיה רָאנ .ריא סירג ,ךיד ךיא טעב ,ןעזרעד יז טסעוו וד רָאנ יו

 -כיזרעפייא ריד ףַא לעװ ךיא םורָאװ ,םינָאּפ ןיא ןשוק טינ ריא ,ןסירג ןוא ןעז יז

 -קנַאד ןוא רעקיניזטכַײל רענעי רַאפ ןעוועג קיטכיזרעפייא טזיב וד יו ,ןַײז קיט

 ןופ ןלָאט יד רעביא ןציווש ןוא ןפיל טכאמענ ךיד טָאה סָאװ ,רעקידנסעגרַאפ

 -םיר טשינ ןיוש קנעדעג ךיא ,סוענעפ םעד ןופ סענערב יד רעביא רעדָא עילַאסעט

 ,עקיטכיזרעפייא ןַא ןוא עטבילרַאפ ַא טלָאמעד ןפָאלעג טזיב וד ּווװ ,קיט

 םעד ןעוו ,ןטלַאהעג טָאכיק ןָאד טָאה ,דייר-נַאלק ענַײז ןופ לעטש םעד ַאב

 :ןגָאז םיא ןוא ןעקשיצ ןעמונעגנ םיא וצ טָאה רעטכָאט סרעמשטערק

 .טליוו ריא ביוא ,טייקידענעג רעַײא רעהא ,רעהַא טמוק ---

 ןוא טיירדענמוא ּפָאק םעד טָאכיק ןָאד טָאה ,סנכייצ יד ףַא ןוא ףור םעד ףַא

 / ריא טימ טנַײשעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ענָאװעל רעד ןופ ןַײש רעד אב ןעזרעד טָאה

 טכאדעג ךיז טָאה םיא סָאװ ,ךָאל םעד ןופ םיא טפור ןעמ יװ ,טייקיטכיל רערָאג

 יד רַאפ טסַאּפ סע יו ,סעטַארק ענעדלָאנ טימ ךָאנ וצרעד ,רעטצנעפ ַא זיא'פ

 ךיז טָאה דלאב ןוא .עמשטערק יד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע יו ,רעסעלש עכַײר
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  רד ,ןליירפ ענייש סָאד זַא ,םלעטשעגרָאפ עיזַאטנַאֿפ רענעגושעמ ןַײז ןיא םיא

 טציא םיא טרענַאב ,עביל ריא ןופ עטניזַאב ַא ,עטנרַאהי-סָאלש רעד ןופ רעטכָאט

 ךעלפעהמוא ךיז ןזַײװ וצ טשינ יידעק ,קנַאדעג םעד טימ ןוא .לָאמ םענעי יו ,רעדיוז

 םוצ ןעמוקעגוצ ןיא ןוא ןעטנַאניסָאר טעװעריקעגסיוא רע טָאה ,קנַאד ןָא ןוא

 | :טגָאזעג רע טָאה ,ןדיומ ייווצ יד ןעזרעד טָאה רע יוװ ןוא ךָאל

 רעַײא טָאה ריא סָאװ ,עמַאד ענייש ,ךַײא ףַא סענַאמכַאר ַא זיא רימ ---

 -וקוצנגעקַא ךַײא ךעלגעמ טשינ זיא סע ּוװ ,טרָא ןַא ףא טכירעג קנַאדעג-סעביל

 ןירעד טפרַאד ריא .ןלעפענליֹוו ןוא טומ רעסיורג רעַײא טנידרַאפ סע יװ ,ןעמ

 ןוא ןדנובעגנ םיא טלַאה רומַא סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ ןעמירַא םעד ןקידלושַאב טשינ

 ןבָאה םיוק סָאװ ,רענעי וצ רָאנ יו ,רערעדנַא ןַא וצ עביל ןַײז ןבענּפָא טשינ ןעק רע

 ןַײז ןופ ןרעשרעה רעטולָאפבַא רעד רַאפ טכַאמענ יז רע טָאה ,ןעזרעד ןניוא ענַײז יז

 ןוא רעדייכ רעַײא ןיא קירוצ ךַײא טייג ןוא ,עמַאד עביל ,לכיומ רימ טַײז .ןצרַאה

 -סיורַא רעמ ךָאנ לָאז ךיא ןרענַאב ענעזיװענסױרַא ערעַײא טימ טשינ טרעגַאב

 רימ ןיא ריא טניפעג ,רימ וצ עביל רעַײא ןופ ביוא ןוא קנַאדמוא ןַײמ ןזַײוו

 טעב ,עפונ עביל יד ןַײז טשינ לָאז ןוא ,ןקידירפַאב ךַײא ןעק סָאװ ,שרעדנַא סעּפע

 ,אטשינ ָאד זיא סָאװ ,םענַײמ עניוס ןסיז םעד ַאב ךַײא רעווש ךיא ןוא ריס ַאב

 קָאל ַא ןטעבעג רימ ַאב טלָאװ ריא יװ טוג ױזַא ,טמַאזרַאפמוא ךַײא ןבעג וצ סָאד

 רעד ןופ ןלַארטש יד רָאנ רעדא ,ןעגנַאלש ןזעוועגנ ןענַײז סָאװ ,ןקָאל סעזודעמ ןופ

 ,ןסָאלשעגנַײא לנירק ַא ןיא ןוז

 ףיורעד טָאה -- ,רעטיר ראה ,עטנרַאה ןַײמ טשינ ףרַאד ןופרעד ךַאז ןייק ---

 | | .סענרָאטירַאמ טגָאזעג

 ןָאד טָאה -- ?עטנרַאה רעַײא ףרַאדַאב ,ןטריוו עגולק ,ןעד עשז סָאװ --

 | .טרעפטנעעג טָאכיק

 ,טנַאזעג סענרָאטירַאמ טָאה -- ,טנעה ענייש ערעַײא ןופ זיולב ענייא ---

 םעד וצ יז טָאה סָאװ ,רענַאב םעד ןופ רעַײפ סָאד ןשעלּפָא ןענעק וצ יידעק ---

 -רעד רעטָאפ ריא ןעוו םורָאװ ,דנַאטשנָא ריא רַאפ ענָאקַאס רעד טימ ,טכַארבעג ךָאל

 | .רעיױא ןַא ןעוועג טינשּפָא רעטצנעלק ריא טלָאװ ,יז טרעה

 רָאנ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ןעז ןעוועג ןלַאב ַא סָאד טלָאװ ךיא ---

 ַאזַא וצ ןריפרעד טשינ ליוװ רע ביוא ,ןָאט וצ טשינ סָאד ןטיה טוג ךיז טעוװ רע

 -ילג עטרַאצ יד ףַא טנעה יד ןגייל טימ טכַארבעג ןעוו טָאה רעטָאפ ַא סָאװ ,ןברוכ

 .רעטכָאט רעטבילרַאפ ןַײז ןופ רעד

 יד ןעגנַאלרעד רעכיז טעװ טָאכיק ןָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה סענרָאטירַאמ

 טָאה יז סָאװ ןעמונעגריפ קנַאדעג ןיא טָאה ןוא ,ןטעבענ םיא טָאה יז סָאװ ,טנַאה

 סָאד ןעמונעג טָאה יז ּוװ ,לַאטש ןיא ןַײרַא ןוא ךָאל םענופ סױרַא זיא יז .ןָאט וצ

 רעד ןיא ,ךָאל םוצ ןעמוקענקירוצ לענש זיא ןוא ?זייא סַאצנַאּפ ָאשטנַאס זופ ?מייצ

 -עק ,לטָאז סעטנַאניסָאר ףֵא סיפ יד טימ טלעטשענ ךיז טָאה טָאכיק ןָאד יו טַײצ

 טיול ,ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,רעטצנעפ ןטעטַארקראפ םוצ ןעגנַאלרעד רעסעב ייד
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 + טגנַאלרעד ריא טָאה רע סייעב ןוא ,ןליירפ ענעפָארטעג-עביל סָאד ,גנולעטשרָאפ ןַײז

 ;טגָאזעג ריא רע טָאה ,טנַאה ןַײז

 םִיִאשעֶר יד ןופ ןעילַאט םעד ,רעקיטכיר רעדָא ,טנַאה יד- ,עטנראה ,טמענ ---

 רעדנַא ןייק סָאװ ,ךיא גָאז ,טנַאה יד טמענ .ייז טימ לופ זיא טלעװ יד סָאװ

 סָאװ ,יורפ רענעי ןופ טנַאה יד טשינ עליפַא ,טרירַאב טשינ טָאה טנַאה-ןעיודפ

 רָאנ ,ןשוק יז טלָאז ריא טינ ךַײא יז בינ ךיא .ףונ ןַײמ ןופ ץיזַאב ןלופ םעד טָאה

 יד ,ןעלקסומ עריא ןופ םולש םעד ,ןוורענ עריא ןופ גנודניב יד ןעז טלָאז ריא

 קרטטש יװ ןעננירד ריא טעװ ןופרעד ןוא .ןרעדא עריא ןופ סעװכַאר ןוא טיירב

 | .טנַאה ַאזַא טָאה סָאװ םעד ןופ םערָא רעד ןַײז זומ סע

 עטַײמ סייעב טָאה ןוא טגָאזעג סענרָאטיראמ טָאה -- ןעז רימ ןלעוו טָא ---

 ךלַאב .קנעלעג-טנַאה ןפַא ןפרָאװעגפיױרַא םיא ןוא ?מייצ ןפַא ףיילש ַא טכאמעג

 לגיר םֹוצ ןדנובעגוצ טסעפ ל?מייצ קע ןרעדנַא םעד ןוא ךָאֿל םענופ ּפָארַא יז זיא

 ,רעמַאק-יורטש רעד ןופ ריט רעד ייב

 רע ןוא קנעלעג םעד םיא טבַײר קירטש רעד יװ טָאכיק ןָאד טָאה טליפרעד

 | :טנָאזעג טָאה

 רָאנ ,טנַאה ןַײמ טעלג ריא טשינ זַא ,טייקידענעג רעַײא ,ךיז טכַאד רימ --

 -לוש טינ ןיא יז םורָאװ ,ריא טימ טכעלש ױזַא טינ ךַײא טײנַאב .יז טבייר ריא

 ריא ךַײא ןופ ןַײפ טשינ ךיוא זיא סע ןוא טוט רעגַאב ןַײמ סָאװ זייב םעד רַאפ}קיד

 ,טקנעדעג :ןרָאצ ןצנַאג רעַײא רַאפ לייט רעניילק ַאזַא ןָא ןַײז םעקיונ ךַײא טלָאז

 .םעקיונ זייב ױזַא טשינ ךיז זיא ,טביל סע רעוו

 יו סעמכַאמ ,טרעהעגוצ טשינ טָאכיק ןָאד ןופ דייר יד ןיוש טָאה רענייק רָאנ

 -עג ןופ טכַײקעג עדייב ייז ןבָאה ,ןדנובעגוצ טנַאה יד םיא טָאה סענרָאטירַאמ רָאנ

 -געמוא םיא זיא'ס זַא ױזַא םענעדנובענוצ ַא טזָאלעגרעביא םיא ןבָאה ןוא רעטכעל

 .ןדניבוצּפָא ךיז ןעוועג ךעל

 רעצנַאנ רעד ,ןעטנַאניסָאו ףַא סיפ יד טימ ,טגָאזעג יו ,רע זיא ןענַאטשענ

 םוצ ןדנובעגוצ ןוא קנעלעג םענעדנובעגוצ ַא טימ טקעטשעגנַײרַא ךָאל ןיא םערָא
 רעהַא רעק ַא עטנַאניסָאר ךיז טינ רעמָאט עריומ רעד טימ ןוא ,ריט רעד ןופ ?גיר

 ךיז רע טָאה טנעװרעד טשינ .טנַאה רעד ףַא ןעגנעה טבַײלב רע ןוא ןיהַא רעדָא

 ןעמ טָאה טייקַיור ןוא דלודעג סעטנַאניסָאר ןופ שטָאכ ,ןָאט וצ ריר ַא רעבירעד

 .ןָאט ריר ַא טשינ ךיז ןוא ןייטש רָאי טרעדנוה ױזַא לָאז רע ןטראוורעד טנעקעג

 ןענַײז ןעמַאד יד ןוא רענעדנובעג ַא ןזיא רע זַא ,טָאכיק ןָאד טָאה ןעזעג ,ץרוק

 יו ,ןָאטענּפָא ףעשיק ַא םיא טָאה ןעמ רָאנ זַא ןלַאפעגנַײא םיא זיא ,קעװַא ןיוש

 רעד ןלָאמעצ רענייב יד םיא טָאה סָאלש םענעגייא םעניא ןעוו ,לָאמ ןטשרע םעד

 ךיז רע טָאה ןטלָאשעג ןוא ,טפעשיקרַאפ םיא טָאה עלָאנעלַאב רעד סָאװ ,רָאמ

 טכעלש ױזַא זיא רע יװ םעדכָאנ סָאװ ,דנַאטשרַאפ ןוא ?כייס םעניילק ןַײז ןוא

 -ייווצ םעד םיא ןיא ןַײרַא רע ןיא ,לָאמ ןטשרע םעד סָאלש םעד ןופ ןעמוסעגסיױרַא

 ןעמ בוא זַא ,טנרָאװעג ןעמ זיא רעטיר-רעדנַאװ ןשיװצ ןעוו טלָאמעד ,לָאמ ןט

 וַא ,ןעמיס א זיא ,ןטָארעג טשינ זיא רע ןוא ?גנַארעג ַא טװגרּפעג לָאמ ןייא טָאה
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 . ןייק ,םורעד טָאה רע ןוא ,ערעדנַא רַאפ רָאנ ,ןטסָאמעגנָא ייז רַאפ טשינ ןיא רע
 רעשטע ,םערָא םעד ןגיוצעג רע טָאה ,ךָאד .ןוװּורּפ וצ לָאמ ןטייווצ ַא טשינ טיונ

 ענַײז עלַא זַא ,ןדנובענוצ טוג ױזַא רע זיא ןעוועג רָאנ .ןּפעלשסױרַא םיא רע טעוװ

 עטנַאניסָאר זַא ,ךעלעמַאּפ רע טָאה ןגיוצעג ,סעמע .טסיזמוא ןעוועג ןענַײז ןווּורּפ

 ןוא ןצעזוצּפָארַא ךיז קעשייכ רע טָאה טָאהעג שטָאכ ןוא .ןָאט ריר ַא טשינ ךיז לָאז

 יד רעֶדא ,ןייטש טזומענ ןוא טנעקעג טשינ רע טָאה ,לטָאז םעניא ןצעזנַײרַא ךיז

 | ,ןסַײרסױרַא ךיז טנַאה

 ןיא ריא ןגעק סָאװ ,דרעװש סעסידַאמַא טלָאמעד ךיז רע טָאה ןשטנווװעג

 טָאה ןעוועג םעזאנעמ ,?זַאמ ןַײז רע טָאה ןטלָאשעג ,ןעוועג קיטכעמוא ףעשיק רעדעי

 -םעשיקרַאפ א ןייטש טרָאד טעװ רע סָאװ טַײצ יד טלעװו רעד ןלעפסיוא ןַײז רע

 ךיז רע טָאה טנַָאמרעד ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,סע ןזיא רע זַא רעכיז סָאװ ,רעט

 ןװַארב ןַײז רע טָאה ןפורעג ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד רעטבילעג ןַײז ןָא רעדיוו

 ףָאלש םעניא רענעבָארגרַאפ ַא ןגילעג ןזיא סָאװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רעגערטנֿפָאװ

 ןעמַאמ ןַײז עֶליפַא טקנעדעג טשינ ןוא ל?קעז-יורטש סלזייא ןַײז ףַא ןגיוצעגסיוא

 ייז ,ףיקְלַא ןוא יידנַאנריל עטנרעלעג יד רע טָאה ןפורעג ,ןריובעג םא טָאה סָאװ

 ,ןציש םיא לָאז יז ַאדנַאגרוא טנַײרּפ ןטוג ןַײז רע טָאה ןפורעג ,ןפלעה םיא ןלָאז

 -עצ ןוא ןטשועיראפ אזא ןפָארטעג ןנרָאמירפ רעד טרָאד םיא טָאה ףָאס םוצ ןוא

 ןטימ זַא ,רע טָאה טפָאהעג טשינ םורָאװ .סקָא ןא יו טעוװערעג טָאה רע זַא ,ןטשימ

 ןַא ןיא ןַײּפ יד זַא ,רע טָאה טכַארטעג ןוא ןַײּפ ןַײז וצ ףָאס רעד ןעמוק לָאז גָאט

 -וסָאר סָאװ ןופרעד סע רע טָאה ןעגנורדעג ןוא .טפעשיקרַאפ זיא רע לַײװ ,עקיבייא

 זַא ,ךיז רע טָאה טכירעג ןוא .ןָאטעג טשינ ריר ןטסדנימ םעד ךיז טָאה עטנַאנ
 יב ,דרעפ ןַײז ןוא רע ,ןייטש ייז ןלעװ ,ןפָאלש ןָא ןוא ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא ,ױזַא

 ףערעסערג ַא ,רערעדנא ןא ןיב רעדָא ,רעבירַא טעוװ ןרעטש יד ןופ גנוקריוו יד

 .ןָאטּפָא ףעשיק םעד םיא ןופ טעװ רעכַאמּפעשיק
 םורָאװ ,טפָאהעג טָאה רע סָאװ ףַא ןירעד ךיז רע טָאה טשינטנַא קרַאטש רָאנ

 ,רעטַײר ריפ עמשטערק רעד ןוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ,ןנָאט ןעמונעג טָאה סע רָאנ יוװ

 טּפַאלקעגנָא קרַאטש .סנעמיר יד ףֵַא ןסקיב ערעייז טימ ,טדיילקעג טוג רעייז
 ןוא .ןסָאלשעג ןעווענ ךָאנ זיא סָאװ ,עמשטערק רעד ןופ ריט רעד ןיא ייז ןבָאה

 רעד ףַא ןענַאטשעג ץלַא זיא רע ּוװ ,טרָא םעד ןופ ןעזרעד ייז טָאה טָאכיק ןָאד זא

 : ;ןָאטעג גָאז ַא ייז וצ לָאק ןכיוה ןפא ןוא עּפצוכ טימ רע טָאה ,ךַאוװ

 בילוצ טשינ טָאה ריא ,טנַײז ריא רעוו רעדָא רעגערטנּפָאו רעדָא רעטַײר --- |

 רעדָא זַא ,רָאלק ץנַאג זיא'ס ןעוו ,סָאלש םעד ןופ ריט רעד ןיא ןּפַאלקוצנָא סָאוװ

 טריפעגנַײא טשינ זיא סע רעדָא ,ָאש רעקיטציא רעד ןיא קינייוװעניא טמָאלש ןעמ

 רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעגסױא טינ זיא ןוז יד 1יב ןענעפע וצ גננוטסעפ יד

 ןלעוו ,ןרעו קיטכיל טעװ סע זיב וצ טרַאװ ןוא ןענַאד ןופ ּפִא ךַײא טרעק .דרע

 : .טינ רעדָא ןענעפע ךַײא לָאז ןעמ טכער זיא יצ ןעז טלָאמעד רימ

 ךיז ייז ןופ רענייא טָאה -- ,סָאלש רימ רעװ ןוא גנוטסעפ רימ סָאװ ---

 -שטערק רעד טנַײז ריא ביוא ?ןעינָאמערעצ ןפרַאד ךיז ןלָאז רימ זַא --- ,ןפורעננָא



 ןטשרעג ןבעג זיולב ןליוו רימ ןוא רעדנזַײר ןענַײז רימ .ןענעפע זדנוא טסייה ,רעמ

 ,טלַײאעג ןענַײז רימ לַײוװ ,ןייג רעטַײװ ןוא דרעפ ערעזדנוא

 -- ?רעמשטערק ַא ןופ םיִנָאַּפ ַא בָאה ךיא זַא ,רעטיר ,ךיײא ךיז טכַאד ---

 ..טרעפטנעענ טָאכיק ןָאד טָאה

 - ,טרעפטנעעג רענעי טָאה --- ,טָאה ריא םיִנֲאּפ א רַאפ סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 ַאב ןיא עמשטערק יד ביוא ,ּפָארַא ןעניז םענופ טנַײז ריא זַא ,רָאנ םייוו ךיא --

 | ,סָאלש ַא ךַײא

 ןיא עטסעב יד ןופ ןוא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,סָאלש ַא

 ןיא רעטּפעצס ַא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ןַארַאפ ָאד ןענַײז ןשטנעמ ןוא ;טנגעג רעד

 | | ,טָאק ןפא ןיורק ַא ןגָארטעג ןוא טנַאה רעד

 רעד -- ,טגָאזעג רעדנזַײר רעד טָאה --- טרעקרַאפ ןַײז טלָאװ רעכיַײלג =
 ַא סע ןענַײז עמָאטסימ רָאנ .טנַאה רעד ןיא ןיורק יד ןֹוא ּפָאק ןפַא רעטּפעצס

 ,טגָאז ריא יוװ ,ןעניורק טימ סרעטּפעצס ךעלטנייוועג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא ערוועכ

 ךיא ביילנ ,ָאד יװ ?ליטש ױזַא זיא סע וװ ,עמשטערק רעניילק ַאזַא ןיא סעמכַאמ

 ַא ןוא ןיורק ַא ןגָארט ןַײז טרעװ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןײטשנַײא ןלָאז סע טינ

 | .רעטּפעצח

 -בַאמ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,טלעוו יד קינייו ץנאג טנעק ריא --
 ,םוטרעטיר-רעדנַאװ םעניא ןריסַאּפ ןעק סע סָאװ טשינ טסייוװ ריא סעמ

 סָאװו םעד טימ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא יד ןענַײז ןרָאװענ' דימ

 רעזייב ךָאנ ןעמונעג ןבָאה ןוא ,ןטָאכיק ןָאד טימ סעומש םעד טריפרַאפ טָאה

 -יוא רעצנַאנ רעד ןוא רעמשטערק רעד ךיז טָאה טּפַאכעגּפױא ןוא .ריט ןיא ןּפַאלק
 יד ופ סנייא זיא ןטימניא .טּפַאלק סע רעוו ןנערפ ןעמונעג ןוא קינייוועניא םעל

 ,רעקירעיורט ַא ןענַאמשעג ךיז זיא סָאװ ,ןעטנַאניסָאר ןקעמשַאב ןעמוקענוצ דרעפ

 ףַא ןטלאהענ טרירעגמוא ןוא ןרעיוא עטזָאלענּפָארַא טימ ,רעקידעריוכשערָאמ ַא

 רעמ טשינ ןעוועג רע זיא ףָאסלָאקפָאס יוװ ױזַא ןוא .רַאה ןטקערטשעגסיוא ןַײז ךיז

 -ענ טשינ רע טָאה ,רענרעצליה ַא רע טָאה ןעזענסיוא שטָאכ ,שיילפ ןוא טולב יוװ

 .ןטעלג םיא ןעמוקענוצ ןזיא סָאװ ,םענעי וצ ןקעמש ןעמונעג ןוא ןײטשַײב טנעק

 ענעמונעננעמַאזוצ סטָאכיק ןָאד ןעוו ,טרירענ טשינ רָאה א ךיז רע טלָאװ ,ךָאד ןוא
 -נעה טבַײלכ רע ןוא םיא טימ םענייניא לטָאז םענופ ּפָארַא טשינ ךיז ןעשטילג סיפ

 טניימעג טָאה רע זַא ,קיטייוו אזַא טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד .טנַאה רעד ףַא ןענ
 -בַאמ ,ןסירענסיױרַא םערָא םעד רעדָא טקַאהענרעביא קנעלענ םעד םיא טָאה ןעמ

 ץיּפש יד טימ טָאה רע זַא ,דרע רעד ןופ טנָאנ ױזַא ןעננעה רע זיא ןבילבעג סעמ

 סעמכַאמ ,עָארעל םיא ןעװעג זיא סָאד סָאװ ,טשוקענ דרע יד סיפ יד ןופ רענניפ

 רעד ףַא סעטַאיּפ יד ןלעטשוצקעווא טלעפ םיא קיניײוװ יוװ רע טָאה טליפעג יוװ ױזַא

 יד ןעגנַאלרעד וצ טנעקעג טָאה רע טַײװ יו ןניוצענ ןוא טימעג ךיז רע טָאה ,דרע

 םיא ףַא ייז טגנעה ןעמ סָאװ ,קָאה םעד טימ טקינַײּפ ןעמ סָאװ יד יוו ױזַא :,דרע
 רעַײז ןרעסערגרַאפ ןיילַא ייז ןוא ןעגנאלרעד טשינ ןוא ָאי ןופ ענַאל רעד ןיא ףיוא
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 ןעמ סָאװ גנונעפָאה רעד טימ ךיז ןרָאנ ןוא וצ ּפָארַא ךיז ןסַײר רעייז טימ קיטייוו

 .דרע יד ןכיירג ייז ןלעוו ,ךיז ןעיצסיוא עלעסיב ַא ךָאנ טימ זַא ,ייז טיג

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא ריפ

 ןעגנוױיּפַאּפ עטרעהרעדמוא יד טלייצרעד רעטַײװ ןרעוו סע ּווו
 .עמשטערק רעד ןיא

 רעד זַא ,סיורנ יוזא ןעיירשעג סטָאכיק ןָאד ןסעמע ןַא טימ ןענַײז ןעוועג יא
 -שטערק רעד ןופ ןריט יד טנפעעג לענש רענעקָארשרעד ַא טָאה רעמשטערק

 -ייז םָאװ יד ןוא ,ױזַא טַײרש סָאד רעוו ןעז רענעקַארשרעד ַא סױרַא זיא ןוא עמ

 ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,סענרָאטירַאפ .ןָאטעג ױזַא ךיוא ןבָאה ,ןעוועג ןסיורד ןיא ןעג

 ןעק סָאד סָאװ טלעטשענרָאפ ךיז טָאה ןוא ןעיירשעג יד ןופ טּפַאכענפױא טַאהעג

 סָאד ןדנובעגּפָא יז טָאה ,ןעז טשינ לָאז רענייק ,ןוא רעמַאק-יורטש ןיא ןַײרַא זיא ,ןַײז

 ןָאטעג לַאמ א טָאה רע ןוא ,םענעדנובעג א ןטָאכיק ןָאד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,למייצ

 םיא וצ ןענַײז סָאװ ,רעדנזַײר יד ןוא רעמשטערק םעד ןופ ןניוא יד ףַא ,דררע רעד ףַא

 .ױזַא טַײרש רע סָאװ ,ייוו טוט םיא סָאװ טנערפעג ןוא ןעמוקענוצ

 קירטש םעד רע טָאה ןעמונענּפָארַא רָאנ ,טרעטטנעעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע

 -ונעג .ןעטנַאניסָאר ףַא טצעזעגפיוא ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ,קנעלעג-טנאה םענופ

 ןבלַאה ןיא ןוא ןקָאלפ םעד טקעטשעגנַײרַא ,םערָא ןפַא ךדליש םעד רע טָאה ןעמ

 :ייברעד טגָאזעג ןוא דלעפ ןרעביא ןָאטעג זָאל א ךיז ּפָאלַאג

 ריס טעוװ ,ןעוועג טפעשיקרַאפ טכער טימ ןיב ךיא זַא ,ןנָאז טעוו סע רעוו ---

 ךיא ןוא ףיורעד שינעבױלרעד ריא ןבעג ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ יד עטנרַאה ןַײמ

 .לעוד א ףֵא ףמאק םוצ ןפורפיורַא םענעי לעװ ןוא ןענעקיילּפָא סָאד לעוװ

 ,רעטרעוו סטָאכיק ןָאד ןופ טסעג עַײנ יד ןבילבעג ןייטש ןענַײז טרעדנּוװרַאפ

 ייז טָאה ןוא טריפעגסורַא גנורעדנווורַאפ רעד ןופ ייז טָאה רעמשטערק רעד רָאנ

 טשינ עזעוו ןייק םיא ןופ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ןוא זיא טָאכיק ןָאד רע טלייצרעד

 .ןעניז םַאב טשינ זיא רע סעמכַאמ ,ןכַאמ

 -שטערק ןיא םיא וצ ןעמוקענ טשינ זיא יצ רעמשטערק םעד ייז ןבָאה טנערפעג

 -ָאמיס יד ןוא יד טימ ,רעבַײרט-?זייא ןַא יו ןָאטעגנָא ןצפופ רָאי א ןופ ?לגניי ַא עמ

 .ןטבילעג סָארַאלק ַאינָאד ןופ םינָאמיס יד ייז ןבָאה ןבענעגנָא ןוא ,םינ

 לימ ױזַא עמשטערק ןיא ןענַײז ןַארַאפ זַא ,רעמשטערק רעד טָאה טרעפטנעעג

 טָאה ןעזרעד רָאנ .ןנערפ ייז ןעמעוו ףֵא םעד טקרעמַאב טשינ טָאה רע זַא ,ןשטנעמ

 רע ןוא ,ןעמוקעג ריא ןיא זיא רָאטידיױא רעד סָאװ ,עטערַאק יד ייז ןופ רענייא

 | | | | :טגָאזעג טָאה

 ,ךָאנ רע טייג ריא סָאװ ,עטערַאק יד זיא סָאד סעמכַאמ ,ןַײז רע זומ ָאד ---

 -נַײרַא ןלָאז ַײרד ערעדנַא יד ןוא ריט רעד ַאב ןבַײלב ָאד רענייא לָאז .ןעמ טגָאז
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 רעד םורַא ןײגמורַא לָאז רענייא ןַײז טעוװו רעסעב ךָאנ .ןכוז םיא קיניײװעניא ןייג !

 .ףייח-רעטניה יד ןופ טױלּפ םעד ןעגנירּפשרעבירא טשינ לָאז רע יידעק ,עמשטערק

 ,טרעפטנעעג ייז ןופ רענייא טָאה -- ,ןָאט ןעמ טעװ ױזַא ---

 -ענ ןייטש זיא רענייא ,קינייוװעניא ערעייז ייווצ ןענַײז ןעגנַאגעגנַײרַא ןוא

 רעד .עמשטערק דעד םורַא ןייג ןעמונענ טָאה רעטייווצ ַא ןוא ריט רעד ַאב ןבילב

 סָאװ בילוצ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ןוא ןעזעגוצ ץלַא סָאד טָאה רעמשטערק
 ןעמ סָאװ ,לגנַיי םָאד ןעמ טכוז סָאד זַא ,רע טָאה טביולנעג שטָאב ,סָאד טוט ןעמ

 .םינָאמיס ענַײז ןבענעגנָא טסעוװעג םיא טָאה

 -םַאמ ַײס ןוא םעד סעמכַאמ ַײס ןוא .ןרעוו קיטכיל ןעמונעג טָאה לַײװרעד
 ןֹוא ךאו ןעוועג עלַא ןענַײז ,ןביוהענפיוא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,למוט םעד סעמ

 ,עעטָארָאד ןוא ַארַאלק ַאינָאד רעדנוזַאב ,סרענעלעג יד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה

 סָאװ ,קערשרעביא םעד סעמכַאמ טכַאנ יד ןפָאלש טנעקעג טשינ טָאה ענייא סָאװ

 .ןעז וצ םיא רענַאב םעד סעמכַאמ עטייווצ יד ןוא טנָאנ ױזַא זיא רעטבילעג ריא

 ןופ עזעוו ןייק טשינ ךיז טכַאמ ריפ יד ןופ רענייא ןייק זַא ,טָאכיק ןָאד טָאה ןעזעג

 ןופ רעקידעבעל ַא ןסענעג ךיז רע טָאה ,ףורסױרַא ןַײז ףֵא טשינ טרעפטנע ןוא םיא

 -רעטיר ןַײז ןופ םיִלָאלק יד ןיא סיוא טניפענ רע ןעוו ןוא ,סורדרַאפ ןוא סעאק

 טלָאמעד ךַאז רעדנַא ןא ןעמענוצריפ טכער סָאד טָאה רעטיר-רעדנַאװ ַא זַא ,ןדרָא

 ַא ןיא ןטערטוצנַײרַא טשינ סענָאמענ ענַײז ןוא טרָאװ ןַײז ןבעגעג טָאה רע ןעוו

 ףֵא ןפרָאװעג ךיז רע טלָאװ ,ענעכָארּפשרַאפ יד טשינ טקידנערַאפ רע זיב רעטייווצ

 סעטכַאמ רָאנ .טינ ןליוו ייז עליפא ןרעפטנע ןעגנווװצעג ייז טלָאװ ןוא ןעמעלַא ייז
 ןעמענוצריפ טשינ םיא טסַאּפ סע ןוא טשינ טניול םיא זַא ,ךיז רע טָאה טכַארטעג

 רע טָאה ,ךַײרגיניק ריא וצ ַאנָאקימָאקימ ןעננערב טשינ טעװ רע זיב ךַאז עַײנ ַא

 ןקידנערַאפ ךיז טעוװ סָאװ טימ ןעז ןוא ןטרַאװ ןבילבעג קַיור זיא ןוא ןגיוװשרַאפ

 ,טכוזעג טָאה רע סָאװ ,לרעכָאב סָאד ןענופעגנ טָאה ייז ןופ רענייא .ןכוז רעייז

 רעצימע זַא ןעוועג דעשיוכ טשינ עליפַא טָאה ןוא רעבַײרט-לזייא ןַא ןבעל ןפָאלש

 | .ןעניפעג םיא לָאז רעצימע רעדָא םיא טכוז

 :טנָאזעג םיא ןוא םערָא םַאב טּפַאכעגנָא םיא טָאה שטנעמ רעד

 רעד ,דנַאטש רעַײא וצ זיול ןָאד רַאה ,סעמע ןַא טימ ךַײא טדיילק סע --

 יד וצ ךיז טסַאּפ ךַײא ףערט ךיא וו טעב סָאד ןוא ,טגָארט ריא סָאװ שעבלַאמ

 !ןגיוצרעד ייז ןיא ךַײא טָאה רעטומ רעיא סָאװ ,ןטייקכעכטרעצ

 -ַאּפ טָאה ןוא ןניוא ענעפָאלשרַאפ יד לרעכָאב סָאד ךיז טָאה טשיוװעגסיוא

 ןיא טָאה ןוא ןטלַאהענוצ טסעפ םיא טָאה סָאװ ןשטנעמ םעד טקוקעגנָא ןכלעמ

 ,ןקָארשרעד ױזַא ךיז רע טָאה ןופרעד .רעניד ַא סרעטָאפ ןַײז טנעקרעד דלַאב םיא

 טנעקעג טשינ רעדָא ןגָאז וצ םיא סָאװ טסּוװעג טשינ רע טָאה ל?ַײװ עשביה  ַא זַא

 | :טגָאזעג רעטַײװ םיא טָאה רעניד רעד ןוא .ןדיירסיוא טרָאװ ַא

 ןוא דלודעג ןבָאה טזומ ריא ,ןיול ןָאד רַאה ,ןכַאמ וצ סָאװ ָאטשינ ---

 -עי ףַא קעװַא לָאז רַאה ןַײמ ןוא רעטָאפ רעַײא זַא ,טשינ טליוו ריא ביוא ,ןייגמייהַא
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 רעַײא ןגָארטרעביא ןענעק לָאז רע ןטרַאװרעד וצ טשינ זיא סע םורָאװ ,טלעוו וענ

 .ןייגקעווא

 ,טגָאזעג ןיול ןָאד טָאה -- ,טסוװרעד רעטָאפ ןַײמ ךיז טָאה ױזַא יו ---

 ?םישובלַאמ יד ןיא ןוא געוו םעד טימ ייג ךיא זַא --

 םיא טָאה ריא סָאװ --- ,טרעפטנעעג רעניד רעד טָאה -- טגעדוטפ ַא --
 סענַאמבאר רַאפ ,טקעדענפיוא סָאד טָאה ,ןשינעטכַארט ערעייא ןגעוו טלייצרעד

 םורעד טָאה רע .ךַײא ךָאנ טקנעבעג ?רַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעַײא וצ;

 ךַײא טיירג ָאד רימ ןעייטש עלַא ןוא ןכוזוצפיוא ךַײא רעניד ריִפ טקישעגסױרַא

 ןלעו רימ סָאװ ,ןלעטשרָאפ םיוק ךַײא טנעק ריא סָאװ ,ןדירפוצ ױזַא ,ןעניד וצ

 ,ןגיױא יד ראפ ןעגנערב ךַײא ןלעוו ןוא סעכילש רענעטָארעג רעד טימ ןעמוקמייהַא

 /  .ביל יא ךַײא ןבָאה סָאוו

 טָאה -- ,ןסייה טעוו למיה רעד יוװ רעדָא ןלעוו לעוו ךיא יוװ ןַײז טעוו סָאד ---

 .טרעפטנעעג זִיּול ןָאד

 טזומ ריא ?ןסייה לָאז סָאװ ?מיה רימ רעוו רעדָא ןלעוו רעַײא רימ סָאוװו ---

 ןַײז טלָאמעג טינרָאנ ןעק שרעדנַא סעּפע םורָאװ ,ןײנוצמײהַא ןקיליװַאב

 םיא ןבעל סָאװ ,עלָאגעלַאב רעד טרעהעגסיוא טָאה ןדייב ייז ןשיווצ ךערּפשעג םעד

 ןלייצרעד ןעננַאגעג זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןגילעג זַיול ןָאד ןיא

 סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא ןָאינעדרַאק ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד טריסַאּפ טָאה סָאװ םעד ןגעוו

 םָאד טפור שטנעמ רעד יוװ ייז רע טָאה טלייצרעד ןוא ,ןָאטעגנָא ןעוועג ןיוש ןענַײז

 ןעמענמייהַא םיא ליוװ רע יװ ןוא ,טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,ןָאד לגנִיי

 ,טסגוורעד ךיז ןבָאה ייז סָאװ טימרעד ןוא .טינ ליוו לגנַיי סָאד ןוא רעטָאפ ןַײז וצ

 רעד סָאװ לָאק םענייש םעד ןגעוו ,טסּוװעג רעירפ ןופ ןבָאה ייז סָאוו טימרעד יו

 ןסיוו וצ ריניינ םעד טימ ןעמוקענוצ עלַא ייז ןענַײז ,ןעקנָאשעג םיא טָאה למיה

 -ַאב ןעמ ליו רעמָאט ןפלעה ךיוא םיא ןוא זיא רע רעוו םעד ןנעוו םיטָארּפ רעמ

 טדערעג טָאהעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ייז ןענַײז ןעמוקענוצ ןוא .דלַאװנ םיא ןנעס ןייג

 יי .רעניד ענַײז טימ טנשקַאעג ךיז ןוא

 ריא ךָאנ ןוא עעטָארָאד ןעמוקענסױרַא רעדייכ ריא ןופ ןיא טַײצ רעד ןיא

 טַײז ַא ןָא ןָאינעדרַאק עעטָארָאד טָאה ןפורענּפָא ןוא .עטלמוטעצ ַא ארַאלק ַאינָאד
 ןוא ,ארַאלק אינָאד ןוא רעגניז םעד טימ עטכישענ יד טלייצרעד םיא רעציקעב ןוא

 -מייהא םיא ןעמוקעג ןענַײז רעניד סרעטָאפ םעד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ריא רע

 ,ןרעה טשינ לָאז ַארַאלק זַא ,ליטש ױזַא טינ ריא סע רע טָאה טנָאזעג ןוא .ןעמענ

 -נוא טשינ יז טלַאה עעטָארָאד ןעוו זַא ,ןבילבעגנ ךיז רעסיוא ױזַא םורעד זיא יז ןוא

 ריא טימ לָאז יז ןעעטָארָאד טגָאזעג טָאה ָאינעדרַאק .ןלַאפעגמוא יז טלָאװ ,רעט
 ױזַא ןוא .ןענעדרָאוצנַײא ץלַא ןעז ןיוש טעװ רע ןוא רעדייכ ןיא ךיז וצ ןײנַײרַא

 - .ןוטעג ייז ןבָאה
 -עגמורַא ןזִיּול ןָאד ןכוז ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ריפ עּלַא ןיוש ןענַײז ןענַאטשעג

 ףעקייט לָאז רע ןדיירנַײא ןיא ןטלַאהעג םיא ןוא עמשטערק ןיא םיא םורַא טלעטש
 .רעטָאפ ןַײז ןטסיירט ןיינמייהא טמַאזרַאפמוא ןוא
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 טעװ רע זיב ,וט טשינ ןפיומושעב סָאד ןעק רע זַא ,רע טָאה טרעפטנעעג

 רענָאה ןוא ץרַאה ןַײז ןוא ןבעל ןיא סע טיינ םיא סָאװ ,ןעיניא ןַא ןקידיילרעד טשינ

 | .ןָאק ןיא ייברעד ןעייטש

 ןלעװ ייז זַא ,טנָאזעג םיא ןבָאה ןוא רעניד יד טלָאמעד םיא ןבָאה טקירדעגוצ

 יז ןלעו ,טשינ ליוו רע יצ ,?יוו רע יצ ,ןוא םיא ןָא ןײגמײהַא טשינ ןפיומושעב

 .ןעמענ םיא

 ריא ןדַײס -- ,טרעפטנעעג זיפ ןָאד טָאה -- ןָאט טשינ סָאד טעוװ ריא ---

 ןיוש ךיא לע ,ןעמענ טשינ ךימ טלָאז ריא יו ,שטָאכ .ןטױט א ןעמענ ךימ טעוו

 .ןבָאה טשינ ןבעל ןייק ךיז ןיא

 -ענ .ןענַײז ייז ּוװ טרָא םעד וצ ןעמוקענוצ טָאהענ ןיוש ןענַײז טַײצ רעד ןיא

 רעדנוזַאב ,עמשטערס ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ יד עֶלַא ,טנשקַאעג ךיז .ןוא ןענַאטש

 -עש רעד ,ךעלַאנ רעד ,רָאטידיױוא רעד ,םירייוואכ ענַײז ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ָאינעדראק

 ןכַאווַאב וצ קיטיינ טשינ ןיוש זיא סע זַא ,ןעזעגנַײא טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןוא רער

 ,םָאלש םעד

 -ָאב םעד טימ עטכישעגנ יד ןעוועג טנַאקַאב ןיוש ןיא םיא קָאװ ,ָאינעדרַאק

 סנױזַא סָאװ ,ןעמענמייהַא טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טגערפעג טָאה ,?לרעכ

 .ןליוו ןַײז ןנעק לגנַיי סָאד ןעמענ וצ ייז טגעװַאב

 רעטָאפ ןַײז --- ,טרעפטנעעג ריפ יד ןופ רענייא טָאה --- ,טנעװַאב זדנוא --
 ןבעל ןַײז טלעטש ,רילאװַאק םעד טימ גנודייש יד םורָאװ ,ןבעגקירוצ ןבעל סָאד

 | | .ענָאקַאס ןיא

 | :טנַאזעג זיול ןָאד טָאה ףיורעד

 רעַײרפ א ןיב ךיא :ןטפעשעג עניימ ןיא ַאד ךיז ןשימ וצ סָאװ טשינ טָאה רע ---

 טעװ טשינ ליוװ ךיא זַא ןוא ,ןלעפעג טעװ רימ ןעוו ןיינמייהא לעוװו ןוא שטנעמ

 | .ןענניווצ טשינ ךימ ךַײא ןופ רענייק
 שטנעמ רעד טָאה -- ,טייקידענעג רעַײא ,טפנונרַאפ יד ךַײא טעוװ ןענניווצ ---

 ןפלעה טעװ ,ןפלעה טשינ טייקידענעג רעַײא טעװ סָאד זַא ןוא --- ,טרעפטנעעג

 .ןָאט וצ וועיוכעמ ןענַײז רימ סָאװ ,ןעמוקענ ןענַײז רימ סָאװ וצ סָאד

 .רָאטידיױוא רעד ַײברעד טָאה -- ,םעצע ןיא ָאד זיא סָאװ ןרעה רָאנ ריִמֲאֿל --

 .טנַאזעג
 ;טרעפטנעעג טָאה ,ןכָאש םעד טנעקרעד םיא ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד רָאנ

 סנכָאש רעַײא זיא סָאװ ,רילַאװַאק םעד ,רָאטידיוא ראה טשינ ריא טנעקרעד ---

 טשינ ןענַײז סָאו ,םישובלַאמ יד טָא ןיא זיוה סרעטָאפ םענופ קעװַא זיא ןוא ןוז ַא

 | ?ןעז סָאד ןעק טייקידענעג רעַײא יוו ,דעװָאק ןַײז רַאפ

 םיא טָאה ןוא לננִיי םעניא טסוקעגנַײא רעסעב ךיז רָאטידיױא רעד טָאה ףיורעד

 :טנַאזעג םיא ןוא םיא רע טָאה ןעמונענמורַא .טנעקרעד

 -ַיז סָאװ רעדָא ,זיול ןָאד רַאה ,ןכַאז עשידניק ַא רַאפ סָאד ןענַײז סָאװ ---

 ןֹוא ױזַא טָא רעהַא ןעמוק ןעננוווצעג ךַײא ןבָאה סָאװ ,סעביס עקיטכעמ יד סע ןענ

 ?דנַאטש רעַײא רַאפ טשינ סעמעעב ךיז טסַאּפ סָאװ ,שעבלַאמ םעד ןיא
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 טרָאװ ןייק טָאה רע ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט יד ?רעכָאב םעד ןענַײז ןעמוקעג
 ריפ .יד וצ רָאטידיױא רעד טָאה טגָאזעג ןוא ,רָאטידיױא םעד ןרעפטנע טנעקעג טשיג
 ןזיול ןָאד רע טָאה ןעמונעננא .ןַײז טוג טעװ ץְלַא ןוא ןקִיורַאב ךיז ןלָאז ייז רעניד
 רַאפ סָאד ןיא סָאוװ טנערפענ םיא ןוא טַײז ַא ןָא םיא טריפעגּפָא ,טנַאה רעד רַאֿפ

 | | .רעהַא ןעמוק ַא

 ןבָאה ,ערעדנא ךָאנ ןוא עגַארפ יד טלעטשעג םיא טָאה רע ןעוו טַײצ רעד ןיא
 -יוק יד ךיז ןבָאה ןעמונעג .עמשטערק רעד ןופ ריט רעד אב סעליוק טרעהרעד ךיז
 ןבָאה ייז זַא ,טקיטכענעגרעביא טרָאד ןבָאה עכלעוו ,טסעג ייווצ סָאװ ןופרעד םעל
 ,ןכוז טַײל ריפ יד סָאװ ןסיוו וצ ריגיינ םעד טימ ןעמונרַאפ זיא םעליוא רעד ןעזעג
 רעד רָאנ ,טלָאצַאבמוא ןייגקעווַא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא טלָאװעג ייז ןבָאה
 יד יו ןטפעשענ ענעגייא ענַײז טַאהעג ןעניז ןיא רעמ טָאה סָאװ ,רעמשטערק
 .ןלָאצַאב ןסייהעג ייז ןוא ריט רעד ןופ ןײגסױרַא םַאב טקַאּפעג ייז טָאה ,עדמערפ
 ,רעטרעוו ענױזַא טימ ענָאװַאק רעסעימ רעייז רַאפ טמעשענוצ ייז רע טָאה ַײברעד
 םיא ייז ןבָאה טגנַאלרעד ןוא .ןטסיופ יד טימ ןרעפטנע םיא טּפַאכעג ךיז ןבָאה ייז זַא
 ,ףליה וצ ןעמוק םיא לָאז ןעמ ןעַײרש טזומעג ךעבענ טָאה רעמשטערק רעד זַא ,ױזַא

 -צנַאמ םענעמונרַאפ טשינ רעדנַא ןייק ןבָאה רעטכָאט ריא ןוא עקרעמשטערק יד
 םיא טָאה רעטכָאט סעקרעמשטערק רעד ןוא ןטָאכיק ןָאד ץוכַא ןעזענ טשינ ?יב
 ;טגָאזעג

 טָאה טָאג סָאװ ,ךעיוק םעד טימ ,רעטיר רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,טפלעה ---

 םיא ןלָאמעצ ןשטנעמ עטכעלש ייווצ סָאװ ,רעטָאפ ןעמירָא ןַײמ ,ןעקנָאשענ ךַײא
 .ץייוו ץערָאק ַא יו

 :טלייאעג טשינרָאנ ןוא ןסַאלעג רעייז טרעפטנעעגנ טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד

 סעמכַאמ ,ןרעו טרעהענוצ טשינ טציא ןעק עשָאקַאב רעַײא ,ןליירפ ענייש ---

 לעװ ךיא גנַאל ױזַא ,לגנַארעג עדַאיל א טימ ןעמענרַאפ וצ ךימ טרעטשעג ןיב ךיא
 טרָאװ ןַײמ ףיורעד בָאה ךיא סָאװ ,לגנַארעג רעדנַא ןַא ןופ ליצ םעד ןכיירגרעד טשינ

 רעַײא טגָאז טפיול :סָאװ טָא זיא ,ךַײא רַאפ ןוט ןעק ךיא סָאװ עקיצנייא סָאד .ןבעגעג

 ןפיומושעב ןוא ןענעק טעװ רע טַײװ יו טכַאלש רעד ןיא ןטלַאה ךיז לָאז רע רעטָאפ

 רעד ַאב שינעביולרעד ַא ןטעב ןייגוצ לַײװרעד לעװ ךיא ןוא ,ןגיזַאב ןזָאל טשינ ךיז
 רימ טעװ יז ביוא .טיונ רעד ןיא ןפלעה ןענעק וצ ךַײא ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ

 -סױרַא טיונ רעד ןופ םיא לעוװ ךיא זַא ,רעכיז ןַײז ריא טגעמ ,ןבעג שינעביולרעד יד

 | | | | .ןּפעלש
 זיא סָאװ ,סענרָאטירַאמ טגָאזעג ףיורעד טָאה --- !ענַײמ עמָאשענ עקידניז ---

 -עביולרעד יד ןעמוקאב טעװ טייקידענעג רעַײא רעדייא -- ,ןענַאטשעג ַײברעד

 .טלעוו רענעי ףא ןַײז ןיוש סָאבעלַאב ןַײמ טעוװ ,טנָאז ריא סָאװ שינ

 -- גָאז ךיא סָאװ שינעבױלרעד יד ןעמוקַאב ,עטנרַאה ,רָאנ ךימ טזָאל ---|

 טעוו רע סָאװ סיוא טשינ טכַאמ ,ןבָאה רָאנ יז ךימָאל --- .טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה

 -עי עצנַאנ יד עליפַא ןעמוקַאבסיורא טרָאד ןופ םיא לע ךיא ,טלעוו רענעי ףַא ןַײז
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 ךַײא רַאפ ןַײז םעקיונ ױזַא ךימ ךיא לעוװ ,סלַאפנלַא ,ןלעטשנגעקַא ךיז לָאז טלעוו עג

 -ינייוו רעמ ןבַײלב טעוװ ריא זַא ,טקישעגקעווא ןיהַא ןבָאה םיא ןלעוװו סָאװ יד ןופ |

 .ןדירפוצ רעק

 ןלעטש ךיז ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא טדערעג טשינ טרָאװ ןייק רע טָאה רעמ ןוא

 -בעלרַאה ריא ןטעבעג יז רעטרעוו עכעלרעטיר טימ ןוא ןעעטָארָאד רַאפ ינק יד ףַא

 ןפלעהסױרַא ןוא ןיינוצ לָאז רע שינעביולרעד יד ןבעג םיא ןלעפעגליווו לָאז טייק

 | | ,רַאפעג סיורג ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רַאה-סָאלש םעד
 רע טָאה דלַאב ןּוא שינעביולרעד יד ןבעגעג ןרעג רעייז םיא טָאה ןסעצנירּפ יד

 ןפָאלענוצ ןוא דרעווש רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא דליש ןדנור ןַײז םערָא ןפַא ןעמונעג

 .רעמשטערק םעד ןנָאלשעג ץלַא ךָאנ ןבָאה טסעג ייווצ יד וו ,ריט-עמשטערק רעד וצ

 -ענ טשינ טרָא ןופ ךיז ןוא ןבילבעג ןייטש רע זיא ,ןעמוקעגוצ ןיא רע רעבָא יוו

 רע סָאװו טנערפעג םיא ןבָאה עקרעמשטערק יד ןוא סענרָאטירַאמ שטָאכ ,טריר
 .ןַאמ ןוא סָאבעלַאב רעייז טשינ טפלעה רע סָאװרַאפ ןוא טייטש

 -רעד טשינ זיא רימ סעמכַאמ -- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ייטש ךיא ---

 רָאנ ,דנַאטש-םיסרָאשעמ ןופ ןשטנעמ ןגעקַא טנַאה רעד ןיא דרעווש יד ןעמענ טביול

 ןוא גנוקיטײטרַאפ ןימ רעד םורָאװ ,ָאשטנַאס סעוָאשעמ ןַײמ רעהַא וצ רימ טפור

 .ךַאז ןַײז זיא עמַאקעג

 ןטסיופ יד טימ שטעּפ יד ןוא עמשטערק רעד ןוֿפ ריט רעד ַאב סע זיא ןעוועג

 -שטערק םעד ןופ ןדָאש םוצ ץלַא ןוא ץיה סיורג טימ קירוצ ןוא ןיה ןניולפעג ָאד ןענַײז

 -בָאט ריא ןוא עקרעמשטערק רעד ןופ ,סענרָאטירַאמ ןופ סורדרַאפ םוצ ןוא רעמי

 "וצ ןופ ןוא סענָאדכַאּפ סטָאכיק ןָאד ןופ ןעוועג טלפייווצרַאפ ןענַײז סָאװ ,רעט

 .רעטָאפ ןוא סָאבעלַאב ,ןַאמ רעייז טימ וצ טיינ סע טבעלש יוװ ןעז

 -סױרַא םיא לָאז סע רעו ןעניפעג ןיוש ךיז טעוװ סע ,ןזָאל ָאד ייז רימָאל רָאנ

 -נוא ךיז טמענ סע רעוו גַײװש א טימ ןכַאמ ןוא ןדלוד לָאז ,טינ רעמָאט ןוא ,ןפלעה

 ןוא ןַאּפש קיצפופ ןטערטקירוצ רימָאֿל ןוא ,םיא ןביולרעד סעכיוק יד יוװ רעמ רעטי

 -עג םיא ןבָאה רימ סָאװ ,רָאטידױא םעד טרעפטנע זַיוֿל ןָאד סָאװ ןרעה רימָאל

 ןיא ןוא סופ וצ טייג רע סָאו עביס יד זיא סָאװ םיא אב ןנערפ טַײז ַא ןָא טזָאל

 .ןָאטעננָא שעבלַאמ םעניימענ אזַא

 -ַאב א יװ ,טנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא טסעפ ףיורעד םיא טָאה לרעכָאב סָאד = |

 ןרערט ןכַײט טימ ןוא ןצרַאה ןּפַא םיא טקירד קיטייוו רעסיורג ַא סעּפע זַא ,זַײוז

 :טנָאזעג םיא רע טָאה ענעסָאנרַאֿפ

 למיה רעד טניז זַא ,רָאנ יוװ ,ןנָאז טשינ רעמ ךַײא ןעק ךיא ,רענַײמ רַאה ---

 ַאינָאד עטנרַאה יד ןעזרעד לָאז ךיא ןוא םינייכש ןרעוו ןלָאז רימ טרעשאב טָאה
 -עג סילבנגיוא םענעי ןופ יז ךיא בָאה ,עטנרַאה ןַײמ ןוא רעטכָאט רעַײא ,ַארַאלק

 ןוא רַאה רעסעמע ,ןליוו רעיײא ביוא ןוא .ןליוו ןַײמ ןופ ןרעשרעה רעד רַאפ טכַאמ
 בילוצ .בַײװ ןַײמ ןרעוו ךָאנ טנַײה יז טעוװו ,ןרעטש טינ וצרעד טעוװ ,רענַײמ רעטָאפ

 -ַֿאֿמ םעד רימ ךיא בָאה ריא בילוצ ןוא זיוה סרעטָאפ ןַײמ טזָאלרַאפ ךיא בָאה ריא
 רעדָא ליצ םוצ ?ַײפ יד יװ ,ןייג טעוו יז וו ןייגוצכָאנ ריא יידעק ,ןָאטעגנָא שעב
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 רו רעמ ןרענַאב ענַײמ ןופ טשינ טסייוו יז .ןרעטש-טנוװָא םוצ רעדנזַײר-םַאי רעד יװ

 .סנטַײװ ןופ טָאה יז ןעוו ,לָאמ עכעלטע ןופ ןייטשרַאפ טנעקעג טָאה יז סָאװ סָאד

 ןוא טײקכַײר סנרעטלע ענַײמ ,רַאה ,ךָאד טסייוו ריא .ןענייוו ןגיױא ענַײמ ןעזעג

 ןעק סָאד זַא ,טניימ ריא בוא .שעריוי רעקיצנייא רעייז ןיב ךיא זַא ןוא ,טײקילעדַא

 ןַײמ בוא ןוא ,ןוז ַא ןרעַײא רַאפ ףיוא ךימ טמענ ,ןכַאמ וצ ךעלקילג ךימ ןפלעה

 ךיא סָאװ ,קילג סָאד ןלעפעג טשינ טעוװ ,ענַײז ןליצ ערעדנַא ןופ טריפעג ,רעטָאפ

 ןליוו ןכעלשטנעמ םעד ןופ רעקרַאטש טַײצ יד זיא ,ןבַײלקוצסױא ןזיװַאב רימ בָאה
 .ןכַאמוצרעביא ןוא ןרעדנע וצ ץלַא

 -עג ליטש רע זיא ,טגנָאזעגסױרַא סָאד טָאה קישטנַאמרעננוי רעטבילרַאפ רעד יו

 ןא ,טרעהענסיוא סָאד טָאה רע יװ ןבילבעג ןייטש ןיא רָאטידיױא רעד ןוא ןבילב

 -עג טָאה רע סָאװ ןופרעד ַײס ,רעטרעדנּוװרַאפ ַא ןוא רעטשימעצ א ,רעקיטנעהּפָא

 יו ,קנאדעג ןַײז טכַארבעגסױרַא טָאה זיול ןָאד גולק יװ םעד ןופ ַײס ןוא טרעה

 ןטבירעגמוא םעד ןיא ןבייהוצנָא סָאװ ןופ טסּוװעג טשינ טָאה רע סָאװ ןופרעד ךיוא

 -ַאב ?ַײװרעד ךיז לָאז רע זיולב רעבירעד רע טָאה טרעפטנעעג .ןעיניא ןקידמיצולּפ

 וצ טַײצ יידעק ,ןײגוצמײהַא טשינ רעניד ענייז ןטלאהפיוא גָאט םעד לָאז ןוא ןקַיור

 טָאה ןיול ןָאד .םענייא ןדעי רַאפ רעסעב ךיז טניול סע סָאװ ןטכַארטַאב וצ ןבָאה

 םָאד סָאװ ,ןשאװַאב ןרערט טימ ךיוא ייז טָאה ןוא טנעה יד טשוקעג קרַאטש םיא

 ,רָאטידיוא םענופ רָאנ טשינ ןוא ןייטשלמרימ ןופ ץרַאה ַא ןכַאמ ךייוו טנעקעג טָאה

 ןיא סָאד ךעדיש רעטונג א רַאפ סָאװ ןעזעג ןיוש שטנעמפ רענולק ַא יװ טָאה סָאװ

 םעד טימ ןריפכרוד טלָאװעג סָאד רע טלָאװ ,ךעלנעמ ןעוו ,שטָאכ ,רעטכָאט ןַײז רַאפ

 ַא ןבָאה לָאז ןוז ןַײז ליוו רע זַא ,רע טָאה טסּוװעג סָאװ ,רעטָאפ סעזִינל ןָאד ןופ ןליוו

 | .לטיט ןכיוה

 ,רעמשטערק םעד טימ ןרָאװעג םעלָאש טסעג יד ןיוש ןענַײז טַײצ רעד ןיא

 ןוא ,סעקנושַארטס טימ יװ דייר עטוג טימ רעמ ,טלעױּפענ טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ

 -ענ ןבָאה רעניד סעזיול ןָאד ןוא ,טלָאװעג טָאה רע לפיוו טלָאצַאב םיא ןבָאה ייז

 ןעז ֹוצ רַאה רעייז טימ טסעומשעג טָאה רָאטידױא רעד סָאװ טַײצ עצנַאנ יד טרַאװ

 טונימ רעד ןיא טָאה ,טינ טפָאלש סָאװ ,לוַײט רעד רָאנ .ןסילשַאב טעװ רע סָאװ

 -מַאמ ןעמונענוצ םיא ַאב טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,רערעש םעד ןעמוקנַײרַא ןסייהעג

 טָאה רע סָאװ ,לטָאז םענעיורטש סלזייא ןַײז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא םלעה סנירב

 ןיא לזייא ןַײז טריפעגנַײרַא טָאה סָאװ ,רערעש רעקיזָאד רעד .םענַײז ףֵא ןטיברַאפ

 -ורטש ןַײז ַאב טכער וצ סעּפע טכַאמ ַאצנַאּפ ָאשטנַאס יװ ןעזרעד טָאה ,לַאטש

 ןָאשטנַאס ףָא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,טנעקרעד סָאד טָאה רע רָאנ יו ןוא ,לקעז

 | יי :טנָאזעג םיא ןוא

 *יורטש ןַײמ ןוא ןקעב ןַײמ ּפֶא רימ ביג ,ךיד ךיא בָאה ָאד ,ווענַאנ וד ,ךַא --

 .טעווננאגענוצ רימ ַאב טסָאה וד סָאװ ,ןַאּפשעג ןצנַאנ םעד טימ ,ל?טָאז

 ,טלריזענ ןוא ןלַאפַאב טכירענמוא ױזַא טרעוו רע יוװ ָאשטנַאס טָאה ןעזרעד

 טָאה רעטייווצ רעד טימ ןוא ?קעז-יורטש סָאד טּפַאכעננָא טנַאה ןייא טימ רע טָאה

 -עג ןשַאװַאב ןייצ יד ןענַײז םענעי ַאב זַא ,שטַאּפ ַאזַא רערעש םעד טננַאלרעד רע
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 ,פקעז-יורטש סָאד טזָאלענּפָא טשינ ןופרעד טָאה רערעש רעד רָאנ .טולב טימ ןרָאוװ
 /-שטערק רעד ןופ םעליוא רעצנַאנ רעד זַא ,ןעַײרש ױזַא ןעמונענ טָאה רע ,טרעקרַאפ
 רעד טָאה ןגירשעג ןוא .?מוטעג ןוא ַײרענירק רעד ףַא ןפָאלעגפױנוצ ךיז זיא עמ
 | :רערעשי

 רע ?יו סטוג ןוא בָאה ןַײמ רַאפ ,טייקיטכערעג רעד ַאב ןוא גיניק םַאב ---

 .ןגעו יד ףֵא רעביור ןוא ווענַאג רעד ,ןענעגרַאהרעד ךָאנ ךימ

 "יור ןייק טשינ ןיב ךיא --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאפ טָאה -- !רענגיל ַא טזיב ---

 ביױרקַאז םעד טָאכיק ןָאד רַאה ןיומ טָאה טכַאלש רעכעלצעזעג ןיא ,ןגעוו יד ףַא רעב
 .ןענווועג

 -רעד טַאהעג עָאנַאה קרַאטש טָאה ןוא טָאכיק ןָאד ייברעד ןיוש זיא ןענַאטשעג
 טלָאמעד ןופ ןוא ןָא טפַײרג ןוא ךיז טקיטייטרַאפ רעגערטנפָאװ ןַײז טוג יז .ןופ
 -ריפ ךיז רע טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ןשטנעמ ןכעלצונ ַא רַאפ טלַאהעג םיא רע טָאה ןָא
 טעװ סָאװ ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַאב רעטיר ַא ראפ ןרעװשוצנַײא םיא ןעמונעג
 ןופ ?יֹוװ םוצ ןַײז טעוװו סָאד זַא ,ךיז רע טָאה טכַארטעג סעמכַאמ ,ןכַאמ םיא ךיז
 סייעב טגָאזעג טָאה רערעש רעד סָאװ דייר ערעדנַא יד ןשיווצ .ןדרָא-רעטיר םעד

 :טנָאזעג סָאד ךיוא רע טָאה ,יַײרעגירק רעד

 ךיא סָאװ טיוט רעד יװ ,רענַײמ יױזַא זיא לטָאז-יורטש רעד ,ןרַאה ענַײמ ---
 רעד ףַא ןייֵלַא םיא טלָאװ ךיא יוװ ,טוג יױזַא םיא ןעק ךיא ןוא ,טָאנ וצ קידלוש ןיב
 טשינ רימ טעוװו סָאװ ,לַאטש ןיא ?ןייא ןַײמ ָאד טייטש טָא ןוא ,טכארבעג טלעוו
 רע בוא ןוא ריא טווורּפ ,טשינ רימ ריא טביולג רעמָאט ןוא .ןגָאז ןגיל ןייק ןזָאל
 ,רעמכָאנ ,ןוא .ףרוווסיוא ןפור ךימ ריא טלָאז ,ןטסָאמעגנָא יו םיא ףַא טשינ זיא

 ןעמ טָאה ,לטָאז-יורטש םעד ןעמונענוצ רימ ַאב טָאה רע סָאװ ,גָאט םענעגייא םעד

 טשינ עליפַא ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ןקעב םענעשעמ םעַיײנ ַא ןעמונענוצ ךיוא רימ ַאב

 .רעלַאט ןצנאנ א טסָאקענ ךימ טָאה ןוא ,טצונעג טַאהעג

 ,ןרעפטנע וצ טשינ ןטלַאהנַײא טנעקעג טשינ טָאכיק ןָאד ןיוש ךיז טָאה ָאד

 םעד ןוא ןעמונעגרעדנאנופ ייז ןוא ןדייב ייז ןשיווצ ךיז רע טָאה טלעטשעגקעװַא ןוא
 טרעלקענפיוא טעװ ךַאז יד זיב דרע רעד ףַא טגײלעגקעװַא רע טָאה לטָאז-ורטש
 :טנַאזעג ןוא ,ןרעוו

 םעד ןופ סעאט םעד ןעז ןפָא ןוא רָאלק ןלָאז ןטייקידענעג ערעַײא יידעק --|
 סָאד ןקעב ןָא טפור רע סָאװ סָאד יו רעמ טשינ ןעמ ףרַאד ,רענערטנּפָאװ ןוװַארב
 -ּפִא םיא אב בָאה ךיא סָאװ ,םלעה סנירבמַאמ ןַײז טעוו ןוא זיא ,ןעוועג זיא סָאוװו

 רעכעלטכער ןוא רעכעלצעזעג ןַײז ןרָאװעג ןיב ןוא טכַאלש רעקיטכיר ַא ןיא ןעמונעג
 / ףיא ןעק םעד ןנעוו ,טינ ךימ ךיא שימ ,לטָאז-יױרטש םעד ךעַײש סָאװ .רעציזַאב
 שינעבױלרעד ןטעבעג רימ ַאב טָאה ָאשטנַאס רעגערטנּפָאװ ןַײמ זַא ,ןגָאז רָאנ |

 ןַײז ןריצַאב םיא טימ ןוא ןדכַאּפ ןטגיזַאב םעד ַאב ריצעג-דרעפ םעד ןעמענוצקעווַא
 יו ןוא ,ןעמונעג םיא טָאה רע ןוא ןבעגעג שינעביולרעד יד םיא בָאה ךיא .לזייא
 ןבענ ךייא ךיא ןעק ,לטָאז-יורטש רעשלזייא ןַא ןרָאװעג זיא ריצעג-דרעפ ַא ןופ ױזַא
 ַא יװ .ןעגנורעדנערַאפ ןפערט ןעגנוריסַאּפ-רעטיר יד ןיא זַא ,גנורעלקרעד ןייא רָאנ
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 . םָאװ ,םלעה םעד רעהַא רימ גנערב ןוא ,ןוז ןַײמ ָאשטנַאס ,וצ ףיול ,ןופרעד זַײװַאב

 | .ןקעב ַא ןיא סָאד טגָאז שטנעמ רעד

 טשינ ןבָאה רימ בוא --- ,טנָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ,רַאה ןַײמ ,טָאג ַאב --

 רעַײא סָאװ סָאד רָאנ יו ענָאװַאק רעכעלטנרַא רעזדנוא רַאפ זַײװַאב רעדנַא ןייק

 םנשטנעמ םעד יו ןקעב ַא ױזַא טקנוּפ םלעה סנירבמַאמ זיא ,טנָאז טייקידענעג

 ' .לטָאז-יורטש ַא --- ריצעג-ךרעפ

 םורָאװ --- ,טרעפטנעעגּפָא טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ריד סייה ךיא סָאװ וט --

 .ףעשיק ןופ טריפעג ןַײז זומ ,ךיז טוט סָאלש םעד ןיא סָאװ ץלַא טינ

 טכַארבעג םיא טָאה ןוא ןעוועג זיא ןקעב רעד ּוװ ןיהַא קעווַא זיא ָאשטנַאס

 -עג רע טָאה ,ןעמונעג טנעה יד ןיא םיא טָאה טָאכיק ןָאד רָאנ יו ןוא .ןגָארט וצ

 | :טנָאז

 רעגערטנפָאװ רעד ןעק םינֲאּפ ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןטייקידענעג ערעַײא ,טעז -- |

 רעווש ךיא :טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ םלעה רעד טשינ ןוא ןקעב ַא זיא סָאד זַא ,ןנָאז

 םיא ַאב בָאה ךיא סָאװ םלעה רענעגייא רעד זיא סָאד זַא ,ןדרָא-רעטיר ןַײמ ַאב

 -עגּפָארַא טינרָאג םיא ןופ בָאה ןוא ןבעגענוצ טינרָאג םיא וצ בָאה ןוא ןעמונעגוצ
 | | .ןעמונ

 טניז ןופ םורָאװ -- ,טגָאזעג ףיורעד ַאשטנַאס טָאה -- ,קיטכיר זיא סָאד --

 ןייא יװ רעמ רע טָאה ,טציא זיב טכַאלש רעד ןיא ןענּוװעג םיא טָאה ראה ןַײמ

 -ַאק עכעלקילגמוא יד טַײרּפַאב טָאה רע סייעב ,טריפענכרוד טשינ םיא טימ טכַאלש

 -ענּפָא טכעלש טלָאמעד רע טלָאוװ ,םלעה --- ןקעב רעד טשינ ןעוו ןוא .סעקינשזרָאט

 .רענייטש טימ טלגָאהעג שביה טָאה עסַײמ סייעב סעמכַאמ ,ןטינש

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא םניפ

 םעד ןוא םלעה סנירבמַאמ ןגעװ קעפָאס רעד טשרָאפענפױא טרעװ סע זו

 .ןעשעג סעמע ןַא טימ ןענַייז טָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ,לטָאז-יורטש

 ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ךָאנ ךיז ןרַאּפש ןוא ,ןגָאז טַײל ענַײפ יד סָאװ ---

 | ?םלעה ַא רָאנ ןקעב

 לעוװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,טרעקרַאפ ןגָאז טעװ סע רעוו ןוא ---

 ןוא ,רעטיר ַא ןגָאז טעװ סָאד ביוא ,רענניפ ַא זיא רע זַא ,ןבעג ןסיוו ֹוצ םיא ךיא

 .רענניל ַא לָאמ טנזיוט ןזיא רע זַא ,רעגערטנּפָאװ ַא ביוא

 ןעוועג טנַאקַאב טוג זיא ןוא ,ןעװעגַײב ץלַא סָאד ןיא סָאװ ,רערעש רעזדנוא

 ןריפרעד ןוא ןציהרעטנוא טלָאװעג ןיזמוא םעד טָאה ,ןעָאניש סטָאכיק ןָאד טימ

 :רערעש ןטייווצ םעד רע טָאה טגָאזעג ןוא ,ןכַאל ןלָאז עֵלַא זַא ,וצרעד טאפש םעד

 רעיא ןופ ןיב ךיא ךיוא זא ,ןסיוו טַײז ,טניַײז ריא רעוו רעדַא ,רערעש ראה ---

 טגָאזעג רערעש רעד טָאה -- ןרַאה ענַײמ ,ןטייקידענעג ערעַײא טלעפעג י וו
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 ,ןעמאזקע ןַײמ ןופ םָאלּפיד םעד בָאה ךיא זַא ,רָאי קיצנַאװצ יו רעמ ןיוש ןוא ךַאפ

 עגנוי ענַײמ ןיא ןוא ,םענייא זיב ןנייצעג עשירערעש עלַא רימ ןענַײז טנַאקַאב ןוא

 ךיוא סייוו ךיא ןוא ,רענלעז א יו רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ןעוועג ךיא ןיב ןרָאי

 ןוא ?קעד-רעדָאֿפ ַא ןוא עקּפעק ַא זיא סנױזַא סָאװ ןוא ,םלעה ַא ןיא סָאד סָאװ

 -עג שירענלעז םינימ עלַא וצ ,ץילימ וצ סעכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ךָאנ
 סָאד זא ,ךיא גָאז ,רימ ןופ רעסעב ןעיײטשרַאפ ערעדנַא ןדַײס ,ןוא ,ךיא ןיימ ,רעוו

 רָאנ ,ןקעב רערעש ןייק טשינ רָאנ טינ זיא ,זדנוא רַאפ ָאד ןבָאה רימ סָאװ קיטש

 ךיוא ,ןגיל ןופ סעמע ןוא ץרַאוװש ןופ סַײװ זיא סע טַײװ יוװ ןופרעד טַײװ ױזַא זיא

 .םלעה רעצנַאג ןייק טשינ רעבָא סע ןיא ,םלעה ַא זיא סָאד שטָאכ זַא ,ךיא נָאז
 יד טלעפ םיא טעמכַאמס -- ,טגָאזענ טָאכיק ןָאד טָאה -- ,טשינ עדַאװַא ---

 | .םיא טלעפ ?קעד-רעדָאפ סָאד ,טפלעה
 סָאװ טּפאכעגנ ןיוש טָאה סָאװ ,ךעלַאנ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,קיטכיר ---

 -רַאק טקיטעטשַאב ןבָאה ענענייא סָאד ןסיוא ָאד זיא רערעש רעד טנַײרּפ ןַײז

 רע זעוװ ,רָאטידיױױא רעד עֶליפַא ןוא .םירייווַאכ ענַײז ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ָאינעד

 טימ סעסייא םעד ךעיוקימ ןעקנַאדעג ענַײז ןיא ןעוועגנ טפיטראפ ױזַא טשינ טלָאװ

 סָאװ טסנרע רעד רָאנ .סַאּפש םוצ ןפלָאהענוצ טַײז ןַײז ןופ טלָאװ ,ןזִיול ןָאד

 וצ ךיז ןרעהנַײא טזָאלעג טשינ םיא טָאה ,קנַאדעג ןַײז טנַאּפשעג ןטלַאהעג ט'אה

 ' ,סַאּפש םעד
 --- :רערעש רעטקעזױכעגּפָא רעד טגָאזעג ףיורעד טָאה -- !טָאנ ךימ ץיש --

 ,ןקעב ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןנָאז ןלָאז טַײל עכעלטנרָא ליפ ױזַא ךעלגעמ סע זיא

 רע גולק יו ,ןרעדנּוװרַאפ טעטיזרעוװינוא ןצנַאנ ַא ןעק ךַאז ַאזַא ?םלעה ַא רָאנ

 ןַײז ?טָאז-יורטש רעד ךיוא זומ ,םלעה ַא זיא ןקעב רעד ביוא !גונעג .ןַײז טשינ לָאז

 | | .טנָאז רַאה רעד יוװ ,ריצעג-דרעפ ַא

 --- .טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,לטָאז-יורטש ַא זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד רימ ---

 .טינ ךימ ךיא שימ וצרעד זַא ,טנָאזענ ןיוש בָאה ךיא רָאנ

 ףךעלַאג רעד טָאה --- ,ריצעג-דרעפ ַא רעדָא ?לטָאז-יורטש ַא זיא סָאד וצ ---

 ןופ םינָאיניא יד ןיא סָאװ ,טָאכיק ןָאד רַאה רעד ןגנָאז וצ ךָאנ טָאה -- ,םנָאזעג

 ,רימ רעביא ךיוא ןוא ןרַאה עַלַא יד רעביא טנַאהרָאפ רע טָאה ,ַײרעטיר

 עדייב זַא --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ןרַאה ענַײמ ,ךַײא רעווש ךיא ---
 ױזַא טריסַאּפ רימ ןבָאה ,סָאלש םעד ןיא טלעטשענּפָא ךימ בָאה ךיא סָאװ לָאמ
 ןעמ ןעוו ,סיוועג הַא ןגָאז וצ טשינ ךימ נעוורעד ךיא זַא ,ןכַאז עשילרעטסיוא ליפ

 ,סע ןיא סָאד זַא ,ךיז טניפעג םיא ןיא סָאװ ,ךאז םוש ןייק ןנעוו ,ןגערפ ךימ לָאז

 םעד .ףעשיק ַא ךרוד טייג ,טעשעג ָאד סָאװ ץלַא זַא ,רָאפ רימ לעטש ךיא םורָאוו

 ָאד ןיא סָאװ ,רָאמ רעטפעשיקרַאפ ַא טקיטסעלַאב קרַאטש ךימ טָאה לָאמ ןטשרע

 -סױרַא ענַײז ערעדנַא טימ ןעגנַאנעג טוג רָאנ טשינ סע זיא ןָאשטנַאס ןוא ,ןַארַאפ

 ,םערָא םעד ףַא טַײצ אש ייווצ טאמיק ןעננָאהעג ךיא ןיב טכאנ יד ןוא ,רעפלעה

 סע זַא ױזַא .ןלַאפעגנַײרַא קילנמוא םעד ןיא ןיב ךיא ױזַא יו טשינ סייוו ךיא ןוא

 ןַײמ ןנָאז ןעמענ רעטציא לָאז ךיא ןעוועג עּפצוכ ַא טַײז ןַײמ .ןופ טלָאװ
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 ַא ןיא סָאד ןזַא ,טגָאז ןעמ סָאװ םעד ךעַײש סָאװ .גנוריוורַאפ אזא ןיא גנוניימ

 ןרעלקרעד וצ ףױא רָאנ ,טרעפטנעעג ןיוש ךיא בָאה ,םלעה ןייק טשינ ןוא ןקעב

 -סױרַא טשינ ךימ ךיא געוורעד ,ריצעג-דרעפ ַא רעדָא ?טָאז-יורטש ַא זיא סָאד ביוא

 ערעַײא ןופ ןעזנַײא ןפַא רעביא סע זָאל ךיא ,לייטרוא ןטמיטשַאב ןייק ןבענוצ

 ףַא ןיא ,רעטיר רַאפ ןריֹוושעגנַײא טינ טנַײז ריא סעמכַאמ רעשפע .ןטייקידענעג

 ןוא ַײרפ ךַײא ַאב זיא ?כייס רעד ןוא טרָא םעד ןופ ףעשיק רעד טעליוש טינ ךַײא
 ןסעמע רעד ןיא ןענַײז ייז יוװ סָאלש םעד ןופ ןכַאז יד רעביא ןלייטרוא טנעק ריא

 .ךיז ייז ןטכַאד רימ יו טשינ ןוא

 זַא -- ,טרעפטנעעג ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה -- ,טינ קעפָאס ןייק רָאנ זיא'ס ---

 -ַאב ןלָאז רימ סע רעהעג זדנוא וצ זַא ,טגָאזעג טוג רעייז טציא טָאה טָאכיק ןָאד

 ךיא לעװ ,רעכעלטנירג ןַײז לָאז גנומיטשַאב יד יידעק ןוא .לַאפ םעד ןיא ןעמיטש

 -ןקסירַא טעװ סע סָאװ ןוא ,םייהעג ןיא ןעמיטש ערעייז ןרַאה יד ַאב ןעמענּפָא

 | | .ןבענ ןסיוו וצ ןפָא ןוא רָאלק ךיא לעוװ ,ןעמ

 ןא ןעוועג סָאד זיא ,ןעָאניש סטָאכיק ָאד ןופ טסּוװעג ןבָאה סָאװ יד רַאפ

 סע ןיא ,טסגוװעג טשינ ןופרעד ןבָאה סָאװ רעבָא יד רַאפ ,סַאּפש סיורג ןופ ןעיניא

 ריפ םעזִיול ןָאד רַאפ טּפיוהרעביא ,טלעוו רעד ןיא ןיזמוא רעטסערג רעד ןעוועג

 ַײרד ךָאנ רַאפ ןוא עפוג ןזִיּול ןָאד רַאפ רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ןוא ,רעניד

 וצ ייז ןבָאה ןעזעגסיוא ןוא עמשטערק ןיא ןעמוקעג קילעפוצ ןענַײז סָאװ ,טסעג

 -עלַא ןופ רעמ רָאנ .ןעוועג עקַאט סע ןענַײז ייז ןוא ,יײצילַאּפ-דלעפ רעד ןופ ןַײז

 ןגיוא יד רַאפ םיא זיא ןקעב ןַײז סָאו ,רערעש רעד ןעוועג טלפייווצרַאפ זיא ןעמ

 זַא ,טנכערעג עדַאװַא טָאה רע ןוא םלעה סנירבמַאמ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 יו יד ןוא .ריצענ-דרעפ ןכַײר ַא ןרעקמוא םיא ןעמ טעװ לטָאז-יורטש ןַײז רַאפ

 ןטייוװצ םוצ םענייא ןופ ןעננאגעגמוא זיא אדנַאנרעפ ןָאד יו טכַאלעג ןבָאה ענעי

 ױזַא ךיז טנַאלש ןעמ סָאװ ,גנוריצ סָאד יצ גנוניימ רעייז טנערפעג רעוא ןפַא ןוא

 טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא .ריצעג-דרעפ ַא רעדָא ?טָאז-ורטש ַא ןיא ,םעד רעביא

 לָאק ןפַא רע טָאה ,ןטָאכיק ןָאד טנעקענ ןבָאה סָאװ יד ַאב ןעמיטש יד ןעמונענּפָא

 | | :טנאזעג

 יד ועמענפיוא ןופ דימ ןיֹוש ןיב ךיא סָאװ ,שטנעמ רעביל ,זיא ךַאז יד ---

 ,ןסיוו ליוו ךיא סָאװ סָאד גערפ ךיא ןעמעוו זַא ,עז ךיא םורָאװ ,ןעננוניימ עלַא

 -יױרטש ַא ןיא סָאד זַא ,ןנָאז וצ ןיזמוא א זיא'ס זַא ףיורעד ריפ רע טרעטטנע

 -ןלב-ןייר ַא ןופ ךָאנ וצרעד ןוא ,ריצעג-דרעפ ןייק טשינ ןוא לזייא ןַא ןופ ?טָאז

 .םוצ ןוא ןרעױדַאב רעַײא וצ םורָאװ ,דלודענ ןבָאה םורעד טזומ ריא ןוא ,,ןקיט

 ,לטָאז-יורטש ןייק טשינ ןוא ריצעג-דרעפ ַא סָאד זיא ,?לזייא רעַײא ןופ ןרעױדַאב

 סעדייא טכעלש ןוא ןזיוורעד טכעלש רעייז זדנוא טָאה טַײז רעיא ןופ ריא ןוא

 | | | | .טנַאזעג

 --- ,טגָאזעג רערעש רעמירַא רעד טָאה -- ,למיה ןיא ןַײז ױזַא ךיא לָאז ---

 ןעזסיוא ױזַא עמָאשענ ןַײמ לָאז ןוא ,טרַאנעג עֶלַא ןענַײז ןטייקידענעג ערעַײא יו

 רָאנ .ריצעג-דרעפ ןייק טשינ ןוא ?טָאז-יױרטש ַא סיוא רימ טעז סָאד יװ ,טָאנ רַאפ
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 .טינ סעמעעב ןיב ךיא ןוא ..טינרָאג ךיא גָאז רעמ ןוא ...ץעזעג טסעומש ןעמ זַא

 .טינ עמזוג ַא ןָא ,ןסיבענרעביא טשינ טנַײה ךָאנ בָאה ךיא םורָאװ ,רעקיש

 רערעש םעד ןופ דייר עזָאלניז יד טפַאשרַאפ ןבָאה סַאּפש רעקינייוו טשינ

 :טגָאזעג ףיורעד טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד ןופ יוװ

 עקינַײז סָאד ןעמענ רענייא רעדעי ךיז לָאז ,ןכַאמ וצ סָאװ ָאד .ָאטשינ .--

 .ןשטנעב רעטעּפ רעקילייה רעד סע לָאז ,ןבעגעג סע טָאה טָאג ןעמעוו ןוא

 / :ןפורעגנָא ךיז טָאה ריפ יד ןופ רענייא

 -נַײא טשינ רימ ךיא ןעק ,סַאּפש רעטכַארטענוצ ןייק טשונ זיא סָאד םביוא ---

 סָאװ עלַא יד ןַײז וצ סיוא ןעעז סע יװ ןשטנעמ עקידנעטשרַאפ עכלעזַא זַא ,ןדייר

 ןוא ןקעב ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןגָאז וצ ןנעוורעד ךיז ןלָאז ,ָאד ךיז ןעניפעג

 -עטשַאב ןעמ ןוא טגָאז ןעמ עז ךיא זַא רָאנ ,לטָאז-יורטש ןייק טשינ זיא ץנעי

 ןגעק ױזַא זיא סָאװ ,ךַאז ַא רעביא ךיז ןרַאּפש ןימ סָאד זַא ,ךיא ייטשרַאפ ,טקיט

 סעּפע ןופ ןייר טשינ זיא ,ןזַײװַאב גנורַאפרעד יד ןוא ןיילַא סעמע רעד סָאוװ םעד

 טגָאזעגסױרַא טרָאװ סָאד טָאה רע ןוא) םַאב רעווש ךיא םורָאװ .שינמייהעג ַא

 ןלעװ ,טלעװ רעד ּףַא ןַארַאפ ןענַײז סע ןשטנעמ רָאנ ?פיוו זַא ,(ליומ ןלופ ןטימ

 זיא ץנעי ןוא ןקעב-רערעש ןייק טשינ זיא סָאד זא ,טרעקרַאפ ןדיורנייא טשינ רימ

 .לטָאז-ורטש רעשלזייא ןייק טשינ

 .טגָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,עקלזייא ןַא ןופ רָאנ רעדָא ---

 סע ,סע טייג ןירעד טשינ --- ,טגָאזעג רעניד רעד טָאה -- ,סנייא ץֹלַא ---

 .ןגָאז ןטייקידענעג ערעַײא יװ ,טינ רעדָא לטָאז-יורטש ַא סע זיא יצ םעד ןיא טייג

 רעביא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ,ןטנַאיצילַאּפ יד ןופ רענייא טָאה טרעהרעד

 ןרָאצ ןוא סורדרַאּפ סיורג טימ רע טָאה ,ךיז טרַאּפש ןעמ ןוא ךיז טנירק ןעמ סָאװ

 | | | :טגָאזעג

 -נֵא טָאה סע רעװ ןוא ,רעטָאפ ןַײמ יו לטָאז-יורטש ַא רעכיז ױזַא זיא סָאד

 | ' ,בױרטנַײװו ַא יו ןפױזַאב רע זיא ,ןגָאז שרעדנַא טעװ רעדָא טנַאזעג שרעד

 -טנעעג טאביק ןָאד טָאה -- ,גנוי רעקיטכערטרעדינ א יװ טסרענגיל וד --

 : | ,טרעפ

 יד ןופ לָאמנייק םיא טָאה רע סָאװ ,ןקָאלּפ םעד רע טָאה ןביוהענפיוא ןוא

 דַאֹּפ רעד ןעװ ןוא ,ּפָאק סטנַאיצילַאּפ רעביא ךַײלנ טזָאלעגסױרַא טשינ טנעה

 רעד .רענעגיוצעגסיוא ןַא ןבילבעג ןטרָאד רע טלָאװ ,ּפָא טשינ ךיז טרעק טנַאיציל

 ןבָאה ייז זַא ,ןטנַאיצילַאּפ ערעדנַא יד ןוא ןכָארבעצ ךעלציּפ הַא ךיז טָאה ןקָאלּפ

 יד ףליה וצ ןפור ןוא ןעַײרש ןעמונעג ןבָאה ,רעװַאכ רעייז טנָאלש ןעמ ןעזרעד

 | | .ויצילַאּפ-דלעפ

 -עג ףעקייט זיא ,ייצילַאּפ רעד ןופ ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעמשטערק רעד

 רעד הַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא דרעווש ןַײז ןוא ןקעטש ןַײז ןעמענ ןעגנַאג

 ןָאד םורַא טלעטשעגמורַא ךיז ןבָאה רעניד סעזִיול ןָאד .םירייוַאכ ענַײז ןופ טַײז

 -עש רעד .ייז ןופ ןפױלטנַא ןוא למוט םעד ןצונסיוא טשינ לָאז רע יידעק ןזיול

 רעדיוו ךיז רע טָאה ,בוטש ןיא שינערעקרעביא ןַא ןרָאװעג זיא'ס ןעזעג טָאה רער
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 -עגפיורַא טָאה טָאכיק ןָאד .ָאשטנַאס ענענייא סָאד ןוא ?טָאז-יורטש םוצ טּפַאכעג

 ןינל ןָאד .ןטנַאיצילַאּפ יד ףַא ןפרָאװעג ךיז ןוא דרעווש רעד ףַא טנַאה יד טנייל

 ,ןטָאכיק ןָאד ןפלעה ןייג ןוא ןוָאלּפָא םיא ןלָאז ייז רעניד ענַײז וצ ןנירשעג טָאה

 םטָאכיק ןָאד הַא ןעוועג ייז ןענַײז עלַא סָאװ ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא ןָאינעדרַאק ןוא

 רעטכָאט ריא ,טעשטיווקעג טָאה עקרעמשטערק יד ,ןגירשעג טָאה ךעלַאג רעד .טַײז

 -עצ ןעװעג ןיא עעטָארָאד ,טנייװעגנ טָאה סענרָאטירַאמ ,ןטסגנַא טאהעג טָאה

 "עש רעד .טשעלאכעג טָאה ַארַאלק אינָאד ןוא טניוטשעג טָאה עדניצסול ,טשימ

 .רענייב יד ןכָארבעג רערעש םעד טָאה ָאשטנַאס ,ןָאשטנַאס ןגָאלשעג טָאה רער

 םערָא ןַא רַאפ ןעמענָא םיא טנעוװרעד ךיז טָאה רעניד ַא רענַײז סָאװ ,זיול ןָאד

 -ַאב ךיז טָאה רע ןַא ,ןייצ יד ןיא טגנַאלרעד םיא טָאה ,ןפיױלטנַא טשינ לָאז רע

 טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד ,טקידיײטרַאפ םיא טָאה רָאטידױא רעד ,טולב טימ ןשַאװ

 ןַײפ םיא טָאה ןוא ןטנַאיצילַאּפ יד ןופ םענייא טאהעג ךיז ַאב סיפ יד רעטנוא

 -עג רעקרַאטש ךָאנ טָאה רעמשטערק רעד ,ףונ ןצנַאנ םעד ייז טימ ןטסָאמענסיוא

 עמשטערק עצנַאג יד זַא ױזַא .יײצילַאּפדלעפ יד ףליה וצ ןפור ןוא ןעַײרש ןעמונ

 ,קערש ןוא עריומ ,גנוריוורַאפ טימ ,ַײרעשטיװק ןוא יירשעג טימ ןעוועג ?ופ זיא

 טולב ןוא שינעטענק ןוא סעקירב ,ןטסיופ ןוא שטעּפ ,ךעטש-רעסעמ ,קילנמוא

 ךיז טָאה ,רעטנָאלּפ ןוא יירדעג םעד ,רַאוװריװ םעד ןטימ ןיא ןוא ,ןסָאגענ ךיז טָאה

 ןפַא געלשעג םעניא ןָאטרַאפ ּפָאק ןרעביא ןיב זיא רע זַא ,טכַאדענ ןטָאכיק ןָאד

 רעצנַאנ רעד רעביא טרענודעג טָאה סָאװ ,לָאק א טימ ןוא ,דלעפ-עטנַאמַארנַא

 :ןגירשענ רע טָאה ,עמשטערק

 טרעה ,קָיֹור עלַא ,ןדייש יד ןוא ךרעווש יד עלַא ,סיוא עלַא ךימ טרעה --
 !ןבַײלב ןבעל טליוו ריא ביוא ,ןַײא ךיז

 רעטַײװ טָאה רע ןוא ,ןבילבעג ןייטש עלַא ןענַײז ,יירשעג-רענוד ןַײז םףֵא
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 -וקרַאפ ןיא סָאלש רעד זַא ,ןרַאה ענַײמ ,טגָאזעג טשינ ךַײא ךיא בָאה --

 ,ןופרעד גנוקיטעטשַאב ַא יװ ?ןעניֹוװ ָאד ןזומ םידייש ענכַאמ ַא זַא ןוא טפעש

 טָאה סע ןגָארטעגרעבירַא יו ןגיוא ענעגייא ערעַײא טימ ןעז טלָאז ריא ךיא ?יוװ

 טגָאלש טרָאד יװ טעז .דלעפ-עטנאמַארגַא ןפַא געלשעג רעד זדנוא ןשיוװצ ךיז

 רעֶלדָא םעד רַאפ טרָאד רעטַײװ ,דרעפ םעד רַאפ ָאד ,דרעוװש רעד רַאפ ךיז ןעמ

 ךיז רימ ןעייטשרַאפ עלַא ןוא ךיז רימ ןנָאלש עֶלַא ןוא ,םלעה םעד רַאפ ָאד ןוא
 רַאה ,טייקידענעג רעַײא ןוא ,רָאטידיױא רַאה ,טייקידענענ רעַײא ,רעהַא טמוק .טינ

 גיניק םעד רערעדנַא רעד ןוא עטנַאמַארגַא גיניק םעד ןעניד רעד לָאז ןוא .ךעלַאג

 זיא'ס ,ןקיטכעמלַא םעד טָאג ַאב ,םורָאװ ,ןכַאמ םעלָאש רימ ןלָאז ןוא ,סונירבָאס

 ןלָאז ,ןענַײז ָאד ריס יװ ,טַײל עװעשַאכ ענױזַא זַא ,טייקיטכערטרעדינ סיורג ַא

 .טייקיניילק עניוזַא רַאפ ןענענרַאה ךיז רימ

 ןבָאה ןוא דייר סטָאכיק ןָאד ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילַאּפ יד

 ןבָאה ,םירייוַאכ ערעייז ןוא ָאינעדרַאק ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןופ ןטינשענּפָא טכעלש

 רע ןיא געלשעג םענופ סעמכַאמ ,ָאי רערעש רעד .ןקִיּורַאב טלָאװעג טשינ ךיז
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 ָאשטנַאס .לטָאז-ורטש ןטקילפעצ ַא ןוא ךרָאב רעטקילפעצ ַא טימ ןעמוקעגסיורַא
 ןָאד .רעניד רעטונג ַא יו טגלָאפעגנ ,רַאה ןַײז ןופ יירשענ ןטסדנימ םעד ַאב טָאה

 טָאה רעמשטערק רעד ןיולב .קִיור ןבילבעג ןייטש ךיוא ןענַײז רעניד ריפ סעזיול

 סָאװ ,םענעגושעמ םעד ןופ עּפצוכ יד ןפָארטשַאב זומ ןעמ זַא ,טרַאּפשעגנַײא ךיז

 -עננַײא ץֹלַא ךיז טָאה ףָאס םוצ .טירש ןדעי ףַא עמשטערק יד םיא טרעדורעצ

 -טלעוו םענופ נָאט ןזיב ריצענ-דרעפ ַא ןבילברַאפ זיא לטָאז-יױרטש רעד ,טליטש

 -יק ןָאד ןיא סָאלש א עמשטערק יד ןוא םלעה ַא ןקעב-רערעש רעד ןוא טעּפשימ

 - .ננולעטשרָאפ סטָאכ

 -ַאב רעד ףַא ןטעבענרעביא ןוא טליטשעננַײא ןעוועג ןיוש ןענַײז עלַא ןעוו

 -ָאש ןיא טגײלעגנַײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלַאג םעד ןוא רָאטידיױא םעד ןופ גנּוימ

 ףעקייט לָאז רע םיא וצ ןייטשוצ ןעמונעגנ רעדיוו רעניד סעזִיול ןָאד ןבָאה ,םעל

 ,טרעּפמַאענ ייז טימ ךיז טָאה רע סָאװ טַײצ רעד ןיא ןוא .ייז טימ ןײנמײַא

 ךעלַאג םעד ןוא ןָאינעדרַאק ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןבעגענ ןסיוו וצ רָאטידיױא רעד טָאה

 טָאה זיול ןָאד סָאװ טלייצרעד ייז טָאה ןוא לַאפ םעד ןיא ןָאט ףרַאדַאב ןעמ סָאװ

 לָאז ָאדנַאנרעפ ןָאד זַא ,טכַאמענּפָא טָאה ןעמ ,רעציקעב .טנָאזעג טסעװענ םיא

 טימ לָאז זינל ןָאד קעשייכ טָאה דע זַא ןוא זיא רע רעוו רעניד סעזיול ןָאד ןנָאז

 "ורב ןַײז ןופ טצעשענ ןוא טכַאעג ןַײז טעוו רע ּוװ ,עיזולַאדַאנַא ןייק ןרָאפ םיא

 טעװ זיול ןָאד זא ,טסייו רע םורָאװ ,סָאד טנידראפ רע יוװ ,זיקרַאמ םעד רעד
 עליפא םיא לָאז ןעמ ביוא ןגיוא סרעטָאפ ןַײז רַאפ ןזַײװ ךיז ןרָאפמײהַא טשינ טציא

 ,דנאטש סָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ טסגוורעד ךיז ןבָאה ריפ יד ןעוו .רעקיטש ףַא ןדַײנשעצ
 םעד ןלייצרעד ןרָאפמײהַא ןלָאז ערעייז ַײרד זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ןשיוװצ ייז ןבָאח
 ןזיול ןָאד ןענידַאב ןבַײלב לָאז רעטרעפמ רעד ןוא טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ רעטָאפ

 ןלעו ייז רעדָא ןעמענ םיא ןעמוקירוצ ןלעוװ ייז זיב םיא ןופ ןטערטּפָא טשינ ןוא

 .ןלעפַאב ייז טעוו רעטָאפ ןַײז סָאװ ןעז

 רעד טימ םיכוסכיס ןופ ןישַאמ עקיזָאד יד טליטשעגנַײא ךיז טָאה םורַא ױזַא

 רעד טָאה ןעזענ רָאנ .סונירבָאס גיניק ןופ עמכָאכ רעד ןוא עטנַאמַארנַא ןופ טכַאמ

 טכַאלענּפָא ןוא טצעשעגגנירג ןיא רע זַא ,ור ןופ רענגעק רעד ןוא םעלָאש ןופ עניוס

 םעד ןופ וא גנוריװרַאפ רעד ןופ טלמַאזעגנַײא טָאה רע טכורפ קיניײװ יװ ןוא
 ןווגרּפ לָאמַאכָאנ ןלַאפעגנַײא םיא זיא ,טרעטנָאלּפעגנָא טָאה רע סָאװ ,רעטנָאלּפ

 | .ןרמוא ןוא סעדעבַאי עַײנ ןפורסורַא ןוא

 טּפַאכעג סעמכַאמ ןטנַאיצילַאּפ יד ךיז ןבָאה טקַױרַאב סָאװ ,זיא עסַײמ יד

 ,ןגָאלשעג ייז טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ןופ דנַאטש םעד רעוא ןטימ ייז ןבָאה

 ןענַאטשרַאפ סעמכַאמ ,געלשעג םענופ ןטָארטעגּפָא קיטפנינרַאפ ןבָאה ייז ןוא

 םיא ןופ סיורַא ייז ןלעוװ ,ןעמוקסיורא טשינ לָאז געלשעג םעד ןופ סָאװ זַא ,ייז ןבָאה

 יד ןשיווצ זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רָאנ .קעלייכ ןטסגרע םעד טימ

 רע טָאה ,רעכערברַאפ עכעלטע ןּפַאכ וצ ךיז טימ טריפ רע סָאװ ,ןעננונעדרָארַאפ |

 רַאפ ןּפַאכ וצ םיא ןלױפַאב טָאה ייצילָאּפ-דלעפ יד סָאװ ,ןטָאכיק ןָאד ןגעק ענייא

 טאהעג ערױמ טכער טימ טָאה ָאשטנַאס יו ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעַײרפַאכ ןַײז



 יצ ןלעטשטסעפ טלָאװעג רע טָאה ,טנָאמרעד ןירעד ךיז טָאה רע ןעוו .רַאּפרעד

 -סױרַא ןוא .ןטָאכיק ןָאד ןגעו ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,םינָאמיס יד קיטכיר ןענַײז

 ןעמונעג ןוא טכוז רע ןעמעוו טּפַאטעננָא ,טעמרַאּפ א םיזוב םענופ רע טָאה ןעמונעג

 ןדעי ַאב ןוא ,רענעייל רעניילק ַא רע זיא ןעוועג סעמכַאמ ,ןכעלעמַאּפ ןענעייל

 -ַאֹּפ סטָאכיק ןָאד ףֵא ןָאטעג קוק ַא רע טָאה ,טנעיילענרעביא טָאה רע סָאװ טרָאוװ

 ןופ םינָאּפ םעד טימ גנונעדרָארַאפ רעד ןופ םיִנָאמיס יד ןכילגרַאפ טָאה ןוא םינ

 רע זַא ,טינ קעפָאס ןייק רָאנ ןזיא'ס זַא רע טָאה ןענופענסיוא ןוא .ןטָאכיק ןָאד

 רע רָאנ יו ןוא ,גנונעדרָארַאפ רעד ןיא ךיז טדער םיא ןגעוו סָאו רעד סע זיא

 רעד ןיא ןעמונעג ,טעמרַאּפ ןַײז טלקיוװעגפיונוצ רע טָאה ,טרעכיזרַאפ ךיז טָאה

 -יק ןָאד טּפַאכעגנָא טסעפ רעטכער רעד טימ ןוא גנונעדרָארַאפ יד טנַאה רעקניל

 ןכיוה ןפַא ןעַײרש ןעמונעג ןוא ןעמעטָא ןענעק טשינ לָאז רע רענלָאק ןרַאפ ןטָאכ

 | :לָאק

 טא טנעייל טָאנ ,טשינ רימ ריא טביולנ רעמָאט !יײצילַאּפ-דלעפ רעד ףליה ---

 .ןגעוו יד ףֵא רעביור םעד ןּפַאכ לָאז ןעמ ךיז טביירש סע ווו ,גנונעדרַארַאפ יד

 סעמע ןיא'ס זַא ,ןעזעג טָאה ןוא גנונעדרָארַאפ יד ךעלַאנ רעד טָאה ןעמונעג

 ןוא .ןטָאכיק ןָאד טימ ןעמיטש םינָאמיס יד יו ןוא טגָאז טנַאיצילַאפ רעד סָאװ

 ךיז טיײנַאב ףרוווסיוא רעקיטכערטרעדינ רעד יו ןעזענ טָאה רע זַא ,טָאכיק ןָאד

 ןצנַאג םעד טימ רע טָאה ,ףונ םעניא רענייב יד םיא ןעכורקס סע ןוא םיא טימ

 טנעה עדייב טימ טנַאיצילָאּפ םעד טּפַאכעגנָא ,טנעקעג טָאה רע טַײװ יו ,ןרָאצ

 רעכיג רע טלָאװ ,םירייװַאכ ענַײז סױרַא טשינ םיא ןפלעה סע ןעוו ןוא ,?לנרָאנ םַאב

 -שטערק רעד .גנַאפעג ןַײז טָאכיק ןָאד רעדייא ,טזָאלענסױרַא טרָאד עמַאשענ ןַײז

 ןבענ םיא ןעמוקענוצ דלַאב זיא ,טַײלכַאפ ענַײז ןפלעה טזומענ טָאה סָאװ ,רעמ
 -עג ַא ןיא ןַײרַא רעדיוו זיא ןַאמ ריא ןעזעג טָאה יז זַא ,עקרעמשטערק יד .ףליה

 טבַארבעגוצ ףעקייט ןבָאה סעליוק עריא ןוא ןעַײרש ןעמונעג רעדיוװ טָאה ,נעלש
 -ייז סָאװ יד ןוא טָאנ ןטעב ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא רעטכָאט יד ןוא סענרָאטירַאמ

 | .ןעוועג טרָאד ןענ

 :טגָאזעג רע טָאה ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןעזענ טָאה ָאשטנַאספ זַא

 ףעשיק םעד ןגעוו טגָאז רַאה ןַײמ סָאװ סעמע זיא ױזַא ,סעמע זיא טָאג יו ---

 .ןבעל וצ ָאד ָאש עקִיור ַא ךעלגעמ טשינ זיא'ס םורָאװ ,סָאלש םעד ןיא

 ןטָאכיק ןָאד טימ טנַאיצילַאּפ םעד ןעמונעגרעדנַאנופ טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד

 ןבָאה ייז סָאװ ,טנעה יד ןעמונעצ ייז רע טָאה ןגעוו ןנינעגרַאפ סנדייב ןופ ןוא

 םנטייוצ ןיא רענייא ןוא רענלָאק סנטייווצ ןיא רענייא ןכַאטשעגנַײא ןטלַאהעג

 רעייז ןרעדָאפ טרעהענפיוא טשינ ןטנַאיצָאלָאּפ יד ןבָאה ןנעוו טסעד ןופ .?גרָאג

 ,טָארַאב רעייז ףֵא ןבענרעביא ןֹוא ןדניב ןפלעה םיא לָאז ןעמ ןוא ןטריטסערַא

 ,יײַצילָאּפךלעפ רעד ןוא ניניק םעד סעוװיוטעל ןַײז וצ סע רעהעג ױזַא סעמכאמ

 םעד ןריטסערַא וצ עציטש ןוא פליה ןטעבעג ייז ןבָאה ,רעדיוװ ,ןעמָאנ ריא ןיא ןוא
 .ןגעװו ןוא ןכַאילש ףַא רעלַאפרעביא ןוא רעביור
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 טימ ןוא ךדייר עקיזָאד יד טרעהעג טָאה רע ןעוו טָאכיק ןָאד טָאה טכַאלעג

 | :טגָאזעג טייקיור סיורג

 ןגעוו יד ףַא ןלאפרעביא ;טַײל ענעגיוצרעדמוא ,עניימעג ריא ,רעחַא טמוק --
 ףליה וצ ,ענעגנַאפעג ןזָאלַײרפ ,ןטייק ןיא עטדימשעג ןעַײרּפַאב סָאד ןָא ריא טפור
  ,ךַא ?עקיטפרעדַאבטױנ יד ןטכירפיוא ,ענעלַאפעג יד ןנייהפיוא ,עמירָא יד ןעמוק
 םענעברָאדרַאפ ןוא םענענייא רעַײא טימ טָאה ריא סָאװ ,טַײל עכעלדנעש ריא

 םָאװ ,טומ םעד טימ ןעקנעשאב טשינ ךַײא לָאז ?למיה רעד טנידרַאפ דנַאטשרַאֿפ

 ןוא דניז יד ןרעלקפיוא טשינ ךַײא לָאז ןוא םוטרעטיר-רעדנַאװ םעניא ךיז טניפעג

 -רעטיר םעד ןופ דעוװָאק םעד טשינ טיה ריא ןעוו ,טיײנַאב ריא סָאװ ןסיוומוא םעד

 -נַאב-םיװָאנַאג ,רעהַא טמוק !רעטיר-רעדנַאװ ןקידנזעונָא ןַא ןופ טַָארפיב ,ןדרָא

 רעד ןופ שינעביולרעד רעד טימ ןנעוו יד ּףֵא רעביור ,ייצילָאּפ-דלעפ טינ ןוא עד

 טָאה סָאװ ,רעקידנסיוומוא רעד רע זיא רעוו :רימ טגָאז ,טפַאשרעדורב רעקילייה

 רעו ?ןיב ךיא יו רעטיר אזַא ןנעק גנונעדרָארַאפ-טפערַא ןא ןבירשעגרעטנוא

 -שימ ןדעי ןופ ַײרפ ןענַײז רעטיר-רעדנַאװ זַא ,טסוװװענ טשינ טָאה סָאװ רע זוא

 -עייז ןליוו רעד ןוא טכער רעייז ערנווג יד ,ץעזענ רעייז זיא ךרעווש יד זַא ,טעּפ

 ָאטשינ זַא ,טשינ טסייוו סָאװ ,שעּפיט רעד ,ךיא גָאז ,רע זיא רעוו ?ןטַאמנַארּפ ער |

 ןוא סעיגעליווירּפ ליפ ױזַא טימ ןקילעדַא ןַא רַאפ גנונעדרָארַאפ-ריפסיוא ןייק זיא

 -עגנַײא טרעװ רע ןעוו נָאט םעד רעטיד-רעדנַאװ א טמוקַאב סע יװ ,ןעמַאנסיוא

 טָאה רעטיר-רעדנַאװ רעכלעוו ?ףורַאב-רעטיר ןרעווש םעד ּפִא ךיז טיג ןוא ןריוווש

 ַאב טָאה רעדַײנש רעכלעוו ?רעייטש-ףיש רעדָא רעײטשיּפָאק ,ןזניצ-טסורב טלָאצעג

 רעכלעוו ?טיינעג םיא טָאה רע סָאװ ,םישובלַאמ יד רַאפ טלענ-יינעג ןעמונעג םיא

 ןַײז ןלָאצ ןסייהעג ךיז ןוא ןעמונענפיוא סָאלש ןַײז ןיא םיא טָאה רעטיה-סָאלש

 -גנוי עכלעוו !טצעזעגקעװוַא שיט ןַײז ַאב טשינ םיא טָאה גיניק רעכלעוו ?קעלייכ

 ןצנַאג ריא טימ ןבעגעגרעביא ךיז םיא ןוא םיא ןיא טבילרַאפ טשינ ךיז טָאה יורפ

 ןַארַאפ סע זיא וװ ,ןעוועג לָאמַא סע זיא ןעוו ,ףָאס םוצ ןוא ?ןליוו ןוא רעגַאב

 ערווװג יד ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףֵא רעטיר-רעדנַאװ ַאזַא ןַײז טעװ ןוא

 ,ןטנַאיצילָאּפ-ךלעפ טרעדנוה ריפ שטעּפ טרעדנוה ריפ ןעגנַאלרעד וצ ןייֵלַא רענייא

 ?נעװו ןיא םיא ךיז ןלעטש :סָאװ
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 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא סקעז

 רעד ןוא ןטנַאיצילַאּפ יד טימ לגנַארעג ןסיורג םעד ןופ ףָאס םעד ןגעוו
 .טָאכיק ןָאד רעטיר ןװַארב רעזדנוא ןופ ערוווג רעזייב

 ןיא ןטלַאהעג ךעלַאג רעד טָאה ,טנַאזעג סָאד טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ טַײצ רעד יא

 ןענעק ייז יו ,ןעניז םַאב טשינ זיא טָאביק ןָאד זַא ,ןטנַאיצילַאּפ יד ןדיירנַײא

 "ּמִא ךיז ןלָאז ייז רעכַײלג זַא ןוא ,דייר ענַײז ןופ ןוא םיסַײמ ענַײז ןופ ןעז סָאד

 ןלעװ ,ןריטסערַא ןוא ןעמענ םיא ןלעװ ייז עליפַא םורָאװ ,ןעיניא םעד ןופ ןזָאל

 רעד טרעפטנעענ טָאה ףיורעד .םענענושעמ ַא יװ ןזָאלסױרַא ןזומ ךָאנרעד םיא ייז

 זַא ,ןָא טשינ םיא טייג סעַאנושעמ סטָאכיק ןָאד זַא ,גנונעדרָארַאפ רעד טימ סָאװ

 רע רָאנ יו זַא ןוא ,ןליופַאב םיא טָאה רעטצלע ןַײז סָאוו סָאד רָאנ ןָאט ףרַאד רע

 ,טרעדנוה ַײרד עליפַא ןזָאלּפָא םיא ןעמ געמ ,ןרעוו טריטפערא טעוו

 טשינ םיא ריא טעװ --- ,טנָאזעג ךעלַאנ רעד טָאה -- ,ןגעו טסעד ןֹופ י--

 .ײטשרַאפ ךיא יוװ ,ןעמענ ןוָאל ךיז טעוו רע טשינ ןוא ןעמענ

 ןָאד ןוא ןלייצרעד וצ ליפ ױזַא טַאהענ ןפעמע ןַא טימ טָאה ךעלַאנ רעד ןוא

 ןעעז ייז ןעוו ןטנַאיצילַאּפ יד ןעוועג ןטלָאװ ענושעמ רעמ זַא ,ןזַײװַאב וצ טָאכיק

 ןילַא ךיז ןעװעג טונ ױזַא ןענַײז ייז ןוא ,סעַאנושעמ סטָאכיק ןָאד ןַײא טשינ

 -נַאס ןוא רערעש םעד ןשיווצ ןכאמ וצ םעלָאש ךיז ףַא ןעמענ ךָאנ ןוא ןליטשוצניַײא

 -בערעג רעד ןופ רעדילנטימ יו .טנירקעג ץלא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,אצנַאּפ ָאשט

 טנקסַאּפענ ןבָאה ןוא ןכַײלנוצסיױא ייז ךיז ףַא ןעמונעג ףָאס םוצ ייז ןבָאה ,טייקיט

 יז ןענַײז ,ןךדירפוצ רָאנ טשינ סױרַא ןענַײז םידָאדצ עדייב עליפַא ביוא זַא ,ױזַא

 ךעלקעז-יורטש יד ייז ןבָאה ןטיבעג סעמכַאמ ,ןעוועג ןדירפוצ סעּפע טימ סלַאֿפנלַא

 רעד טָאה ,םלעה סנירבמַאמ ךעַײש סָאװ ןוא .ךעלמייצ ןוא ןעלטרַאנ יד טשינ ןוא

 טכַא רערעש םעד ןבענעג ,ןסיו טשינ לָאז טָאכיק ןָאד זַא ,טייחרעליטש ךעלַאנ

 לָאז רע יידעק ,עלָאבַאק ַא ןבענעג ףיורעד םיא טָאה רערעש רעד ןוא ןצניפרעבליז

 .ןיימא ןטייקיבייא עלַא ףַא טשינ ןוא טציא טשינ ,ןבָאה עטָארַאכ ןענעק טשינ

 עטסקיטכיװ יד ייז ןענַײז ןעוועג סָאװ ,םיכוסכיס ייווצ יד טליטשעגנַײא
 זַא ,ןַײז םיקסַאמ ןלָאז רעניד סעזיול ןָאד זַא ,ןבילבעג ךָאנ זיא ,עטסערג יד ןוא

 -רעפ ןָאד ּוװ ןיהַא ןטײלנַאב וצ םיא ןבַײלב לָאז רענייא ןוא ַײרד ןלָאז ןרָאפמיהַא

 ךָאנ סָאד ןוא לזַאמ עטוג סָאד יו ױזַא ןוא .ןעמענטימ טלָאװעג םיא טָאה ָאדנַאנ

 -עווש יד ןקיטַײזַאב וצ נעװו ןפַא עמשטערק ןיא ןייג ןעמונעג ןבָאה קילנ ערעפעב

  רעקיזָאד רעד ךיוא ןיוש ןיא ,עקיטומ יד ןוא עטבילרַאפ יד סעוויוטעל ןטייקיר

 רעניד יד ןבָאה ןעוועג םיקסַאמ סעמכַאמ ,ןרָאװענ טקידנעראפ ?זַאמ טימ ןעיניא

 / -וצ ױזַא ןופרעד זיא ַארַאלק ַאינָאד ןוא .טלָאװעג טָאה זיול ןָאד סָאװ ץלַא וצ

 טוומעג טָאה ,ןָאטעג קוק א טלָאמעד ריא ףַא טָאה סע רעװ זא ,ןעוועג ןדירפ
 .ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ ךיז טיירפ יז זַא ,ןגָאז

 -עגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ ץלַא טשינ עליפַא טָאה עדיַארָאז
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 ,םינָאֿפ סמענייא ןדעי קילדעװ ,םַאטס טיירפעג רעבירעד ךיז טָאה יז ןוא ןָאט

 -געטש יז טָאה םיא ףַא סָאװ ,רעינַאּפש ריא ןופ םיִנָאּפ םעד קילדעוו טּפױהרעביא

 .ןעגנָאהעגנָא ץרַאה סָאד ןוא ןגיוא יד ןטלַאהענ קיד

 -ענג רעד טקרעמַאבמוא ַײברַאפ טשינ ןיא םיא רַאפ סָאװ ,רעמשטערק רעד

 -ענ טָאה ,רערעש םעד ןבענעג טָאה ךעלַאנ רעד סָאװ ,גנוקיטיגרַאפ יד ןוא קנַאש

 ןעלנָאל יד ןופ טאהעג טָאה רע סָאװ ,ןדָאש םעד רַאפ סטלָאצעג סטָאכיק ןָאד ןטעב

 -נַאניסָאר טשינ זַא ,ןריווושעג טָאה ןוא ,טינ ןַײװ ןייק טָאה רע סָאװ םעד רַאפ ןוא

 םיא טעװ ןעמ ביוא ,סױרַא עמשטערק ןופ ןלעװ לזייא סָאשטנַאס טשינ ןוא עט

 ,ןשָארנ ןטצעל ןזיב ןלָאצַאב טשינ רעירפ

 / שטָאב ,אדנאנרעפ ןָאד טָאה טלָאצעג ןוא ךעלַאג רעד טליטשעגנַײא טָאה ץלַא

 ןפיוא ַאזַא ףֵא ןוא .ןלָאצ וצ ןטָאבעגנָא ןרעג רעייז ךיז טָאה רָאטידיױא רעד ךיוא

 -סיױא טשינ רעמ טָאה עמשטערק יד ןוא ןדירפוצ ןוא ליטש ןבילבענ עלַא ןענַײז

 ךָאנ ,טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד יו ,דלעפ-עטנַאמַארגַא ןפַא געלשעג סָאד יו ןעזעג

 ,ןעוועג םורעד זיא גנוניימ סנעמעלַא ,ןטַײצ סנַאיװַאטקַא ןופ ןיילַא ןדירפ ןוא ור יד

 םעד ןופ טייקידוװעדיירַאב סיורג רעד ןוא לַאפנַײא ןטוג םעד ןעמ ףרַאד ןעקנַאד זַא

 ןכַײלג ןייק ךיז וצ טָאה סָאװ ,טנַאה רעַײרּפ סָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא ךעלַאג רַאה

 | | .טינ

 -וסכיס עֶלַא יד ןופ רעטַײרפַאב ןוא רעַײרפ ַא טָאכיק ןָאד ךיז טָאה ןעזרעד

 וצ טַײצ זיא'ס זא ,טכארטעג ךיז רע טָאה ,רענערטנּפָאװ ןַײז ןופ יו ענַײז ,םיכ

 ןסיורג םעד ףָאס םוצ ןריפרעד ןוא עיסענ רענעביוהעגנָא רעד הַא רעטַײװ ךיז ןּוָאל

 רע זיא ןעגנַאנעג ןוא .טלייװרעדסיוא ןוא ןפורעג רע זיא םיא וצ סָאװ ,?גנַארעג

 טזָאלעג טשינ םיא טָאה יז ןוא ,עעטָארָאד רַאפ ןעינק יד ףַא ןלעטש ךיז םורעד

 ,ןגלָאפ ֹוצ ריא יידעק ןוא .ןבייהפיוא טשינ ךיז טעװ רע זיב ןדיירסיוא טרָאװ ַא

 ;טנָאזעג ןוא ןביוהענפיוא ךיז רע טָאה

 -ומ יד זיא סיילפ זַא ,עמַאד ענייש ,טרָאװכירּפש טנַאקַאב א זיא ןַארַאפ ---

 ,ןזיוװַאב גנורַאפרעד יד טָאה ,עקיטכיוו רעייז ,ןכַאז ךַאס ַא ןיא ןוא קילג ןופ רעט

 ןכעלקילג א ֹוצ טַײרטש םעד טגנערב רעלטימרַאפ םעד ןופ טייקיסַײלפ יד זַא

 יו סעמע רעד טָא סױרַא ױזַא טשינ ךיז טזַײװ ,ךַאז רעדנַא םוש ןייק ןיא רָאנ .ףָאס

 סעניוס םענופ ןטיהרַאפ טייקכעלטקניּפ ןוא טייקלענש !װ ,עמַאכלימ רעד ןיא

 -ייטרַאפ ךיז טמענ רעננעק רעד רעדייא ךָאנ ןכָאצינ םעד ןעגנערב ןוא ךעלציּפש

 | | .ןקיט

 טכַאד רימ סעמכַאמ ,עמַאד עטצעשעג .ןוא עקידריווכיוה ,ץלַא סָאד גָאז ךיא,

 זדנוא ןעק ןוא קיטיינ טשינ רעמ ןיוש זיא סָאלש םעניא;ָאד ןייטש רעזדנוא זַא ,ךיז

 יצ סייוו רעוו ,םורָאװ .ןליפ וצ ןבָאה סָאד לָאז רימ זַא ,ןדָאש ליפ ױזַא ןעגנערב

 טסגוורעד ,ןטכינרַאפ םיא יינ ךיא סָאװ ,זיר רעד עניוס רעַײא טשינ ןיוש ךיז טָאה

 ךיז טַאהעג טַײצ טָאה רע ןֹוא ,ןענָאיּפש עקיסיילפ ןוא ענעגרָאברַאפ ךרוד ןופרעד

 סָאװ ,גנוטסעפ ַא ןיא רעדָא סָאלש ןכעלטירטוצ טינ ַא ןיא ץיגרע ןקיטסעפרַאפ וצ
 ןַײמ ןופ טפַארק יד ןוא סַײלּפ ןַײמ ןבָאה טשינ טרעוו סיורנ ןייק לָאז ריא ןנעק
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 יװ ,ןרעדעפ ,ענַײמ עטנרַאה ,רעבירעד ,ךיז רימָאֿל ?םערָא ןקידנרעװו דימ טשינ

 ןזָאל ךיז ףעקייט ןוא ןליצ ענַײז ןגעק סיילפ רעזדנוא טימ ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 שטנּוװ רעַײא יו ,רעמ ןבָאה טשינ רעשפע םיא טעוװ ריא סָאװ ,ףָאס ןכעלקילג םוצ

 .עניוס רעַײא ףַא ןטסעמרַאפ טעּפש וצ ךימ לע ךיא ביוא ,עטנרַאה ,זיא

 טראועג קַיור ןוא ןגיוושעג טָאה רע ,טגָאזעג טינרָאג טָאכיק ןָאד טָאה רעמ

 ןשירעשרעה ןטיירב טימ טָאה יז ןוא ,ןסעצנירּפ רענייש רעד ןופ רעפטנע ןפַא

 :טרעפטנעעג ױזַא םיא ,ךעסונ סטָאכיק ןָאד ןיא ,טסעשז

 סױרַא טזַײװ ריא סָאװ ,רעגַאב םעד רַאפ ,רעטיר רַאה ,ךַײא קנַאד ךיא ---

 םיא סָאװ ,רעטיר א רַאפ טסַאּפ סע יוװ ,גרָאז רעסיורג ןַײמ ןיא ףליה וצ רימ

 ןוא .עקיטפרעדַאבטױנ ןוא עטנלע יד ןפלעה וצ זיא ךַאז ןַײז ןוא טננייאעג זיא

 יידעק ,ןרעוו טליפרעד לָאז רעגַאב ןַײמ ןוא רעַײא זַא ,ןלעפעגליווו למיה םעד לָאז

 ךעַײש סָאװ ןוא .טלעוו רעד ףַא ןעיורפ עלופקנַאד ןענַײז ןַארַאפ זַא ,ןעז טלָאז ריא

 יו ןליוו רעדנַא ןייק טשינ בָאה ךיא םורָאװ ,ּףעקייט ןַײז סָאד לאז ,ןרָאפּפָא ןַײמ

 ךַײא טָאה סָאװ יד ןוא ןעזנַײא ןוא רענַאב רעַײא טול רימ טלעפַאב .ןרעיײא

 טנעה ערעַײא ןיא טָאה ןוא ןבעל ריא ןופ גנוצישַאב יד ןבעגעגרעביא לָאמנייא

 ןייג ןלעוו טשינ טעװ ,ןעיירעדנעל עריא ןופ גנוטכירפיוא יד טרעפטנעעגרעביא

 .ןלעפַאב טעװ טפנונרַאפ רעַײא סָאװ םעד ןנעק

 עמַאד ַא ביוא םורָאװ --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ףליה סטָאנ טימ ---

 -וצפיוא יז טייהנגעלעג יד ןרילרַאפ טשינ ךיא ליוו ,רעטנוא ױזַא רימ ךיז טפרַאװ

 ,ףעקייט ןַײז ןרָאפּפָא סָאד לָאז .ןָארט ןטנשרַאיעג םעד ּףַא ןצעזקעװַא יז ןוא ןבייה

 ,טגָאז ןעמ סָאװ ןופרעד טנרָאּפשעג ןיוש ןרעוו געוו ןַײמ ןוא רענַאב ןיימ סעמכַאמ

 רעד טָאה ןפַאשַאב טשינ סעמכַאמ ןוא .רַאפעג יד טניל ןקיטעּפשרַאפ םעניא ןַא

 ,ןקערשנַײא ןוא ןקערשּפָא ךימ לָאז סע רעוװ םענעג רעד טָאה ןעזעג טשינ ןוא ?מיה

 -טַײר סנגיניק רעד ןוא ?זייא ןַײד ןַײא ןַאּפש ,ןעטנַאניסָאר ,ָאשטנַאס ,ןָא ?טָאז

 רימָאל ןוא ןרַאה יד טימ ןוא רַאה-סָאלש םעד טימ ןענעגעזעג ךיז רימָאֿל ןוא דרעפ

 .קעוַא ןענַאד ןופ ןיוש

 עדייב ףַא םָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה ,ןעװעגַײב םוטעמוא זיא סָאװ ,ָאשטנַאס

 :טנָאזעג ןוא ןטַײז

 ןלָאז ,לפרעד םעניא ךיז טרעה סע סטכעלש ?פיוו ,ייוו ,רַאח ןַײמ ,רַאה ---

 !ןַײז ?כיומ עכעלטנרַא יד רימ

 עלַא ןיא עליפַא רעֶדָא ףרָאד ַא ןיא ןרעה ךיז ןעק סטכעלש ַא רַאפ סָאװ ---+

 ?לווונעמ וד ,דעװָאק ןַײמ ןריראב לָאז סָאװ ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ טעטש

 -- .טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ךיז טסעַאק טייקידענעג רעַײא בוא ---

 ַא יװ ןגָאז וצ וועיוכעמ ןיב ךיא סָאװ סָאד ןנָאז טשינ לעװ ןוא ןנַײװש ךיא לעװ

 .רַאה ןַײז ןגָאז ףרַאד רעניד רעַײרטעג ַא יו ןוא רענערטנּפָאװ רעַײרטעג

 ענַײד םורָאװ --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,טסליוו .וד סָאװ גָאז --

 ,עריומ טסָאה וד ביוא .עריומ םוש ןייק ןפרַאװנָא טשינ רימ ףַא ןענעק רעטרעוו



 יו ךיא וט ,עריומ ןייק טשינ בָאה ךיא בוא ןוא ,טזיב וד סָאװ רעד יו וטסוט

 | . ,ןיב ךיא סָאװ רעד

 -טנעעג ָאשטנַאס טָאה -- !ןיב ךיא סָאװ שטנעמ רעקידניז ,סָאד טשינ --
 סָאװ ,עטנרַאה יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא רעכיז ןיא רימ ַאב רָאנ -- ,טרעפ

 טקנוּפ סע ןיא ,ןָאקימָאקימ ךַײרגיניק ןסיורג םענופ ןגיניק יד ןיא יז זַא ,טגָאז

 יז טלָאװ ,זיא יז סָאװ סָאד ןעוועג יז טלָאװ םורָאװ .סע זיא עמַאמ ןַײמ יו ױזַא

 .דנעוו ןוא רעק ןדעי ַאב ערוועכ רעד ןֹופ םענייא טימ טעקשטָאמסענ טשינ ךיז

 ,סעמע ןַא סע זיא ןעוועג םורָאװ ,דייד סָאשטנַאס ןֹופ עעטָארָאד זיא ןרָאװעג טיור

 ,ןעז טינ לֶאֹז רענייק זַא ,עוויינגיב לָאמַא ריא טנעלפ ָאדנאנרעפ ןָאד ןַאמ ריא זַא

 טרעוו יד ןבָאה ןרעגַאב ענַײז סָאװ ,בַײל םעד ןופ לייט ַא ןפיל יד טימ ןָאט םענ ַא

 יד טָא זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג ןוא ןעזעג ַאשטנַאס טָאה סָאד סָאװ) טָאהעג

 ַאזַא ןופ ןגיניק ַא רַאפ רעדייא עמַאד-ףיוה ַא רַאפ רעכיג ךיז טסַאּפ ,טייקַײרּפ

 ,ןָאשטנַאס ןרעפטנע טלָאװעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה יז ןוא ,(ךַײרגיניק סיורנ
 :טרעדױלּפעג טָאה רע ןוא ןרעדױלּפ רעטַײװ טזָאלעג רָאנ

 טלדנַאװעג ןבָאה רימ יוװ םעדכָאנ ביוא םורָאװ ,רַאה ןַײמ ,סע גָאז ךיא ---

 ,נעט ערעגרע ךָאנ ןוא טכענ עזייב טכַאמעגכרוד ןבָאה ןוא ןכַאילש ןוא ןגעוו רעביא

 -ַאּפעטסוּפ סָאװ רענייא טעברַא רעזדנוא ןופ טכורפ יד ןסַײרּפָא ןוא ןעמוק לָאז

 -יסָאר ןעלטָאזנָא טימ ןלַײא וצ סָאװ טשינ ךימ ךיא בָאה ,עמשטערק ןיא טעוועס

 ןוא ?זײא-טַײר סָאד ןצוּפסיוא ןוא ךעלקעז-יורטש יד ?זייא ןַײמ ןָאטנָא ,ןעטנַאנ

 ןוא ןעניּפש עניוז עדעי ךיז לָאז ןוא ָאד קיור ןציז ןבַײלב ןלָאז רימ זיא רעכַײלג

 .ןסע ןיינ רימ ןלעוו רימ

 רע ןעוו ,ןרָאװעג ןיא טָאכיק ןָאד טנערענפיוא יו .,טָאנ ךיס ץיש ,ָא

 -םיוא יוזַא ךיז טָאה רע !רעגערטנּפָאװ ןַײז ןופ דייר עסעימ יד טָא טרעהרעד טָאה

 רעקידלמַאטש ַא טימ ,לָאס םעניא טעּפמיא טימ טָאה רע זַא ,ךיא גָאז ,טנערענ

 - ;טגָאזענ ,ןניוא יד ןיא רעַײֿפ םַאלפ טימ ןוא גנוצ

 -ידנסיוומוא ,רענעברָאדרַאפ ,רעטסאהראפ ,רעױּפ רעקיטכערטרעדינ ,ָא --

 רעטרעוו ענױזַא .גנוצ עזייב ןוא קינסעליכער רעכערפ ,גנוי-רעקפעה רעּפמעט ,רעק

 -בכיולרעד יד ןופ ןניוא יד ןיא ןוא ןניוא יד ןיא רימ ןנָאז טביולרעד ריד וטסַאה

 געוורעד ריד וטסָאה ןכַאז עכערפ ןוא עקידנעטשנַאמוא ענױזַא ןוא ,ןעמַאד ענעמ

 ןופ רעטסנָאמ ,ןגױא ענַײמ ןופ קעװַא ?ןעימיד םענטומ ןַײד ןיא ריד ןעמענַײרַא

 .רעדינ טימ קעיסַאז ,רַאנעג טימ קנארש ,רעקעש טימס לופ עלייק ,רוטַאנ רעד

 -יס ,סעשּפיט ןופ רעטײרּפשרַאֿפ ,זייב סָאדלַא ןופ רעטכארטסיױא ,ןטייקיטכערט

 ןוא רימ ןופ קעוַא !ןענױשרַאּפ עכעלניניק יד טמוק סָאװ ,ץערעכערעד םעד ןופ ענ

 ךיד לָאז ןרָאצ ןַײמ זַא ,טשינ טסליוו וד ביוא ,ןניוא עניימ רַאפ רעמ טינ ךיד זַײוו

 | ?ןכיירג

 ןקַאב יד ,ןגױצעגפיוא ןעמערב יד רע טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה רע סייעכ ןוא

 ,םופ ןטכער ןטימ ןָאטעג עּפוט ןקרַאטש ַא ןוא ןטַײז עלַא ףַא טקוקעג ,ןזָאלבעגנָא
 .םירעדעג ענַײז ןיא טנערב סָאװ ,ןרָאצ ןסיורג םעד ןופ זַײװַאב ַא יװ ץלַא סָאד
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 -ןייא ןוא ןיילק ױזַא ןבילבעג ָאשטנַאס זיא םינָאּפ ןזייב ןוא רעטרעוװ יד ןופ ןוא

 סיפ ענַײז רעטנוא דרע יד ךיז טנפע סע ןעוו ךיז רע טלָאװ טיירפעג זַא ,ןּפמורשעג

 ןעיירדסיוא ץוכא ןָאט וצ סָאװ רע טָאה טסּוװװעגנ טשינ ןוא ,ןַײא םיא טננילש ןוא

 .ןגיוא סרַאה ןַײז ןופ ךיז ןנָארטּפָא ןוא ןקור ןטימ ךיז

 -יש סטָאכיק ןָאד טנעקעג טוג ױזַא ןיוש טָאה סָאװ ,עעטָארָאד עגולק יד רָאנ
 | | ;ןרָאצ ןַײז ןליטשנַײא לָאז רע טגָאזעג םיא טָאה ,ןעֶאנ

 -ַאנ רעד ןופ ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר רַאה טשינ ךַײא טרעגרע --

 ףרַאד רעשפע םורָאװ .טגָאזעג טָאה רענערטנּפָאװ רעװַארב רעַײא סָאװ ,טייקשיר

 ןסיוועג ןכעלטסירק ןוא ?כייס ןדַארג ןַײז ןופ רָאנ ,דנורג א ןָא ןגָאז טשינ סע רע

 םוש ןָא ןומ ןעמ ןוא ןנעוורעד ןלייצרעד ןצימע לָאז רע ןטכיר וצ טשינ ךיז זיא

 ,טגָאז ,רעטיר רַאה ,ריא יוװ ,סָאלש םעד ןיא ביוא סעמכַאמ ,ןירעד ןביולנ קעפָאס

 ןעוועג לָאז ָאשטנַאס ןַא ,ךיא גָאז ,ךעלנעמ זיא ,ףעשיק ַא ןיא יװ רָאפ ץלַא טמוק

 ,ןעזעג טָאה רע זַא ,טגָאז רע סָאװ סָאד ןפיוא ןשלװַײט םעד טָא ףַא ןעזעג ןבָאה
 | ,דלושמוא ןַײמ ןופ ןדָאש םוצ

 -יק ןָאד טגָאזעג ףיורעד טָאה -- ךיא רעווש טָאנ ןקיטכעמלַא םעד ַאב --

 סעּפע זַא ןוא ,לטניּפ עמאס ןיא ןפָארטעג טָאה טייקידריווכיוה רעַײא זַא --- ,טָאכ

 -נַאס ןקידניז םעד ןופ ןניוא יד רַאפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה שינעדנעלברַאפ ַא

 ןעז וצ ןעוועג ךעלנעמוא טלָאװ סָאװ סניױױזַא ןעזעג רעבירעד טָאה רע ןוא ָאשט

 -מוא יד ןוא טייקוװַארב יד טנַאקַאב טונ זיא רימ םורָאװ ,ףעשיק רעד טשינ ןעו

 ןייק ןלייצרעד ןייג טשינ םענייק טעװ סָאװ ,ןכעלקילגמוא םעד ןופ טייקידלוש

 .ןסעליכעד

 -- ,טגָאזעג אדנשנרעפ ןָאד טָאה -- ,ןַײז סע טעװ ױזַא ןוא סע זיא ױזַא ---

 -קירוצ ןוא ןַײז ?כיומ רעבירעד םיא ןומ ,טָאכיק ןָאד רַאה ,טייקידענעג רעַײא ןוא

 -עדנעלברַאפ יד רעדייא ,/ָאיּפיצנירּפ ןיא טָארע טוקיס , ףורַאב ןַײז וצ ןעננערב
 .ןעניז ןופ ּפָארַא םיא ןריפ ןשינ

 ןיא ךעלַאג רעד ןוא ?כיומ םיא זיא רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה טָאכיק ןָאד

 ךיז ַאב ןלַאפעג רעייז רע ןזיא ןעמוקעגקירוצ ןוא .ןָאשטנַאס ןפורקירוצ ןעגנַאגעג

 יד רַאה ןַײז ַאב ןטעבעג טָאה רע ןוא ןעינק יד ףֵא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא

 טזָאלעג יז טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא .ןבעגעג םיא יז טָאה רַאה ןַײז ןוא טנַאה

 :טגָאזעג ןוא עכַארב ןַײז ןבעגענ םיא רע טָאה ,ןשוק

 ךיא סָאװ סעמע זיא'ס זַא ,ןוז ןַײמ ָאשטנַאס ,ןַײז עדיומ וטסעוו טציא ---

 טכַאמעג זיא סָאלש םעד ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ץלַא זַא ,טגָאזעג לָאמ ?פיוו ריד בָאה

 ,ףעשיק ףַא
 גנוריסַאּפ רעד ץוכַא -- ,טנַאזעג ָאשטנַאס טָאה --- ,ךיא ביולג ױזַא ---

 .ןפױא ןכעלנייוועג םעד ףַא סעמע ןַא טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,ערדלָאק רעד טימ
 ױזַא סָאד טלָאװ םורָאװ -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,טשינ ביילג ---

 רָאנ .רעטציא עליפַא ןוא ןעוועג םעקיונ ריד רַאפ טלָאמעד ךימ ךיא טלָאװ ,ןעוועג
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 ןעמענ וצ עמַאקענ ןעמעוו ןָא ןעז טנעקעג ךיא בָאה טציא טשינ ןוא טלָאמעד טשינ

 | .ןעיִאזיב ןַײד רַאפ
 ערדלָאק רעד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סנױזַא סָאװ ןסיוו טלָאװעג ןבָאה עלַא

 ןיא ָאשטנַאס ױזַא יו טקנוּפ ַאב טקנוּפ טלייצרעד ייז טָאה רעמשטערק רעד ןוא

 רעקינייו טשינ ךיז טלָאװ ָאשטנַאס ןוא טכַאלענ שביה ןבָאה עלַא ןוא ,ןגיולמעג

 ןעװעג זיא סָאד זַא לָאמַאכָאנ טשינ םיא טרעכיזראפ רַאה ןַײז ןעו טרעגרעעג

 טַײװ יוזא ןעגנאגענ טשינ לָאמנייק ןיא סעשּפיט סָאשטנַאס שטָאכ .ףעשיק ַא

 שימוצ ַא ןָא ,סעמע רעטקיטעטשַאב ןוא רענייר ַא זיא סָאד זַא ,ןביולנ לָאז רע

 רעד ףִֵא ןביוהעג םיא ןבָאה שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ טינ זַא ,?דניווש ןופ

 רַאה ןַײז יו ,רעטצנעּפשעג עטמעלָאכעג רעדָא עטכַארטעגסױא רָאנ ,ערדלָאק
 | .ןַײא םיא טדער ןוא טביולג

 -עג טָאה טפאשלעזעג ענעביוהעג יד יו ייברַאפ טָאהעג ןיוש ןענַײז געט ייווצ

 טַײצ ןיוש זיא'ס זַא ,ייז ןבָאה טכַארטעג סעמכַאמ ןוא .עמשטערק ןיא טלַײוװ

 ןלָאז ָאדנאנרעפ ןָאד ןוא ַאעטָארָאד זַא ,ױזַא טנדרָאעגנַײא ייז ןבָאה ,ןרָאפוצסױרַא

 שינעטכַארטסיױא רעד בילוצ ףרָאד ןיא םיא וצ םיא טימ ןרָאפטימ ןזומ טשינ

 -עש םעד טימ ךעלַאנ רעד ןוא ַאנָאקימָאקימ ןניניק רעד ןופ גנוַײרּפַאב רעד טימ

 ןעז םייה רעד ןיא םיא ַאב ןוא טלָאװעג ןבָאה ייז יו ןעמענמיײהַא םיא ןלָאז רעד

 יז סָאװ טימרעד סע ייז ןבָאה טריפעגסיוא ןוא .סעַאנושעמ ןַײז ןופ ןלייהסיוא

  ןבָאה טכַאמענּפָא ןוא ןרָאפענַײברַאֿפ דָארג זיא סָאװ ,רופ-ןסקָא ןַא ןעננודענ ןבָאה

 ןבָאה טכַאמעג :ןפיוא ַאזַא ףַא ןריפמייהַא םיא לָאז רע רעבַײרטנָא םעד טימ ייז

 ,ןַײרא ןענעק םעװקַאב ץנאנ לָאז טָאכיק ןָאד גװ ,סעטַארק טימ נַײטש ןימ א ייז

 ןטנַאיצילַאּפ יד ןוא רעניד סעזִיול ןָאד ,םירייווַאכ ענַײז טימ ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא

 ךיז ,ךעלַאג םענופ לעּפַאב ןוא ןעזנַײא ןּפַא ןלָאז ,רעמשטערק םעד טימ םענייניא

 סָאד ןעניימ לָאז טצכיק ןָאד יידעק ,שרעדנַא רעוו ןוא ױזַא רעוו ןריקסאמראפ

 -שטערק ןיא ןעזעג טלָאמעד ןזיב טָאה רע סָאװ יד טשינ ,ןשטנעמ ערעדנַא ןענַײז

 -ענ זיא רע ווו ןיהא ןַײרַא ?ליטש ייז ןענַײז ,ןָאטעג יױזַא ןבָאה ייז יו םעדכָאנ .עמ

 | .ןגעלשעג יד ןופ טורענּפָא ןוא ןפָאלש

 סנױזַא לָאז םיא טימ זַא ,טכַאדרַאפ ןדעי ןָא ןוא רעכיז ױזַא רע זיא ןפָאלשעג

 ןדנובעג טוג ןוא ןטלַאהעגוצ טסעפ םיא ןוא ייז ןענַײז ןעמוקענוצ ןוא .,ןריסַאּפ

 ,רענעקָארשרעד א טּפַאכענּפױא ךיז טָאה רע ןעוו זַא ױזַא ,סיפ יד ןוא טנעה יד

 סָאװ טפַאנעג ןֹוא ךיז טרעדנּוװעג זיולב ןוא ןגעװַאב טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה

 ןטעברַא ןעמונעג טָאה דלַאב ןוא .רעמינעּפ עשילרעטסיוא עכלעזַא ךיז רַאפ טעז רע

 עלַא יד זַא ,ךיז רע טָאה טכַארטעג ןוא ,עיזַאטנַאפ עטיירדעצ עקידנעטש  ןַײז

 ןיוש זיא רע זַא ןוא סָאלש ןטפעשיקרַאפ םעד ןופ רעטצנעּפשעג ןענייז ןטלַאטשעג

 -ייטראפ ןוא ןריר ךיז רע טָאה טנעקעג טשינ סעמכַאמ ,טפעשיקרַאפ עמַאטפימ

 -עגסיוא ךַאז יד טָאה סָאװ ,ךעלַאנ רעד טנכערעגסיוא טָאה סָאד יװ ץלַא ,ןקיש

 -עג ןיא ,ןעװעגַײב טרָאד ןענַײז סָאװ עלַא יד ןופ רָאנ ָאשטנַאס ןייא .טעװענַאלּפ

 טשינ סע טָאה ןטלאהעג שטָאכ ןוא .טלַאטשעג ןַײז אב ןוא קנַאדעג ןַײז אב ןבילב
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 עלַא יד רעו טסּוװעג רע טָאה ,סַאַאלַאכ סרַאה ןַײז ןיא ןלַאפנַײרַא לָאז רע טַײװ

 -עפע וצ ?יומ סָאד טגעוורעד טשינ רָאנ ךיז טָאה רע .ןענַײז ןטלַאטשעג עטמורקעצ

 םסָאד ןוא ?לאפרעביא רעד ןקידנערַאפ ךיז טעװ סָאװ טימ ןעז טעװ רע זיב ןענ

 ןעזעג ןוא .קילנמוא ןַײז ןיא ןָאטרַאפ ,ןגיוושענ טָאה רע ןוא ,רַאה ןַײז ןרַאּפשנײא

 -ייועניא טּפטטשעגנַײרַא רַאה ןַײז ןוא גַײטש יד טכַארבעג טָאה ןעמ יװ רע טָאה

 גנירג ױזַא ןענעק טשינ ייז לָאז ןעמ זַא ,ױזַא סעטַארק יד טּפַאלקענוצ ןוא קינ

 יי .ןכערבעצ

 ןופ ןײגסױרַא ןסייעב ןוא ןעלסקַא יד ףַא גַײטש יד ךָאנרעד ייז ןבָאה ןעמונעג

 ןזיוװַאב טָאה סָאד טַײװ יו ,לָאק ךעלרעטכריפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה רעמַאק רעד

 רעד רָאנ ,לטָאזיױרטש םעד טימ סָאװ רעד טשינ ,רערעש .רעד ןעננערבוצסיורַא

 :טגָאזעג ןוא ,רערעדנַא

 םָאו ,עסיפט רעד ןופ טשינ ךיד רענרע !ןעזסיוא ןקידכעבענ ןופ רעטיר ,ָא ---

 ןַײר סָאװ ,לגנַארעג םעד ןקידנערַאפ רעכיג וטסעוו םורַא ױזַא ,ריא ןיא טסרָאפ וד

 ןעו ךיז רע טעוװ ןקידנערַאפ ןוא .טריפעננַײרַא םיא ןיא ךיד טָאה ערווונ עסיורנ

 ןגיל ןלעװ ָאסָאבָאט ןופ ביוט רעסַײװ רעד טימ ַאשטנַאמ ַאל ןופ בייל רעזייב רעד

 ןופ ךָאי ןכייוו ןרעטנוא ןקַאנ ןַײד ןַײז טעװ ןניובעג יו םעדכָאנ ןיוש ,םענייניא

 -וטכיל רעד ףָא רַאּפ ןטרעהרעדמוא םעד ןופ ןלעוװ ןעמוקסיורַא ןוא .ענעסַאכ רעד

 עפרַאש יד ןענעשרַאי ןלעװ סָאװ ,ךעלעבייל עצלָאטש יד טלעוו רעד ןופ ןַײש רעק

 ךָאנ רענעי רעד יו םעד רַאפ סָאד טעװ ןַײז ןוא .רעטָאפ ןקיטכעמ םעד ןופ לנענ

 -ענ עקידנטכיול יד םורַא ןכַאמ ןזַײרקדנור ייווצ טעוװ עפמינ רעקידנפיױלטנַא רעד

 "עג ןוא רעטסנַײפ ,ָא ,וד ןוא .ףיולעג ןכעלריטַאנ ןוא ןלענש ןַײז טימ רעטלאטש

 ַא  ,לטרַאג ןפַא דרעװש ַא ןגָארט סָאװ ,רענערטנּפָאװ יד ןופ רעטסמַאזכרָאה

 ךיד לָאז ןוא ןקערש טינ ךיד לָאז !זָאנ רעד ןיא ךורעג ַא ןוא םינָאּפ ןפַא דרָאב

 םעד ןופ טילב םעד ױזַא ןעמ טריפ ,ןניוא יד רַאפ ריד סָאװ ,ןקיגרמוַאב טשינ

 רעד ןופ רעמערופ םעד ןלעפעג טעוװ סָאד ביוא ,ךינ רָאנ .םוטרעטיר ןקידנרעדנַאוװ

 טשינ ןיילַא ךיד טסעוװו וד זַא ,טכיוהעג ןוא ךיוה יױזַא ןעז ךיד וטסעוו ,טלעוו

 -ַארב ןַײד ןבענעג טָאה ריד סָאװ ןגָאזוצ יד ךיד ןלעוו ןרַאנּפָא טשינ ןוא .ןענעקרעד

 -ַאינָאריטנעמ רעטנרעלעג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ריד רעכיזרַאפ ךיא ןוא .רַאה רעוו

 ךָאנ גלָאפ ןוא .ףָאס םוצ ןעז סע טסעװ וד יװ ,ןבָאה וטסעוו רַאכס ןַײד זַא ,ַאנ

 טסלָאז וד זיא קיטיינ לַײװ ,רעטיר ןטרעבױצַאב ןוא ןקיטומ ןַײד ןופ טירטסופ יד

 טבַײלברַאֿפ ,ןדייר וצ טביולרעד טשינ רעמ זיא רימ סעמכַאמ ןוא .םיא טימ ןַײז

 .סייוו ךיא ּוװ ןיהַא םוא ךימ רעק ךיא ןוא ,טָאג טימ'
 -תווא לָאק סָאד רע טָאה ,עוווענ יד ןפורסיוא טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו ןוא

 וַא ױזַא ,רעטרַאצ ןוא רעליטש ץלַא טזָאלענּפָארַא דלאב ןוא ךיוח רָאג ןביוהעג

 סָאד זַא ,טביולגעג טשינ ריש ןבָאה ,סַאּפש םענופ טסווװעג ןבָאה סָאװ יד עליפַא

 | ,סעמע ןַא זיא ןרעה ייז סָאװ

 סעמכַאמ ,עווװענ רעטרעהעגסיוא רעד טימ טָאכיק ןָאד ךיז טָאה טסיײרטעג

 ףליה ֹוצ םיא טגָאז ןעמ זַא ןעזעג ןוא טרָאװ ןיא טרָאװ יז רע טָאה טשטַײטענסױא
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 -ָאמ ןופ אעניצלוד רעטבילעגנ ןַײז טימ ענעסַאכ רעקירעהעג ןוא רעקילייה רעד וצ
 סָאװ ,ךעלעבייל יד ןעמוקסירַא ןלעװו ךיוב ןטשטנעבעג ריא ןופ סָאװ ,ָאסָאב

 טסעמ סעמכַאמ ןוא .ַאשטנַאמ ַאל ןופ רָאלנ ןקיבייא םוצ ,רעדניק ענַײז ןענַײז סָאד

 ןָאטעג ץפיז ןסיורנ ַא ,ןביוהעגפיוא לָאק ןַײז רע טָאה ,ןירעד רע טָאה טכיולגעג
 | יי :טנָאזעג ןוא

 ךיא !טנַאזעג סעיווענ טוג ױזַא רימ טסָאה וד סָאװ ,טזיב וד רעוו ,וד ---

 -עמ ןיא סָאװ ,ףעשַאכעמ ןטנרעלעג םעד ןטעב ןעמָאנ ןַײמ ןיא טסלָאז ךיד טעב

 ןעמ וו ,עסיפט רעד ןיא ןעמוקמוא ןזָאל טשינ ךימ לָאז רע ,ןכַאז ענַײמ ףֵא ענומ

 ןכַײלנ א ןֵא ןוא עקידיירפ יד ןרָאװעג םעיוקעמ ןעז לעוװ ךיא זיב ,טציא ךימ טריפ

 ,ןגָאזוצ רימ סָאד טעוװ רע ביוא .ןבענעג ָאד רימ טָאה ןעמ סָאװ ,סעכָאטּפַאה ךיז וצ

 ןעלטרַאג סָאװ ןטייק יד ןוא סונעג ַא רימ רַאפ ןַײז עסיפט רעד ןופ ןדייל יד ןלעוו

 -ימ טעװ דלעפטכַאלש עטרַאה סָאד יו טינ ןוא ,רימ רַאפ טסיירט ַא ,םורַא ךימ
 א ןוא טעב ךייוו א יו רָאנ ,טניילעגקעוא ךימ טָאה ןעמ ּוװ ,רעגעלעג סָאד ןַײז
 -ערטנפַאו ןַײמ ָאשטנאס רַאפ טסיירט רעד ךעַײש סָאװ ןוא .סנגיילַאב רעכעלקילג

  טינ ךימ טעװ רע זַא ,טייקסטוג ןוא טייקנייפ ןַײז ףֵַא ךימ ךיא זָאלרַאפ ,רעג

 -ַאּפ טינ לָאז סע סָאװ םורָאװ ,ןפיוא ןטכעלש ןיא ַײס ןוא ןטוג ןיא ייס ןזָאלרַאפ

 םעד ןבעג ןענעק םיא לע ךיא יצ ,םענַײמ רעדָא לזַאמ רעטיב ַײז בילוצ ןריס

 -עגוצ טסעוװעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טרעוו םעד ןיא ךַאז רעדנַא ןַא רעדָא ?לזדניא

 סָאװ ,עָאװַאצ ןַײמ ןיא סעמכַאמ ,ןרױלרַאפ ןייג ןענעק טשינ ןיול ןַײז טעװ ,טגָאז

 -יורג ענייז טול טשינ ,ןבעג םיא ףרַאד ןעמ סָאװ ןָא ךיא זַײװ ,טכַאמענ ןיוש זיא

 .ןטייקכעלנעמ עניימ טיול רָאנ ,ןטסניד עס

 ַא םיא טָאה ןוא ןגיובעגנָא ךיז טייקכעלפעה סיורנ טימ טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 יז לייו ,טנעקעג טשינ רע טָאה רענייא ןיא סעמכַאמ ,טנעה עדייב ןיא ןָאטעג שוק

 ףַא גַײטש יד ןעמונעג רעטצנעּפשענ יד ןבָאה ךָאנרעד .ןדנובענפיונוצ ןעוועג ןענַײז

 | / ,רופדןסקֶא רעד ףֵא טנײלעגפױרַא יז ןוא ןעלסקַא יד

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא ןביז

 ןופ טָאכיק ןָאד טפעשיקרַאפ טָאה ןעמ יװ ןפיוא ןשילרעטסיוא םעד ןגעוו
 ,ןעגנוריסַאּפ עטמירַאב ערעדנַא ןוא ,ַאשטנַאמ ַאל

 ףֵא גייטש רעד ןיא טרַאּפשרַאפ ןפיוא ַאזַא הַא ןעזרעד ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןע וו
 | :טנַאזעג רע טָאה ,רופ רעד
 -נאוו ןגעוו טנעיילעג ךיא בָאה סעטכישעג עטסנרע רעייז ןוא ךַאס א רעייז --

 -ענ טשינ ןוא ןעזעג טשינ , טציא ןיב ךיא בָאה טנעיילעג טשינ רָאנ ,רעטיר-רעד
 סע יװ ,ךעלעמַאּפ ױזַא ןוא ןפיוא ַאזַא ףַא ןריפ רעטיר עטמעשיקרַאפ לָאז ןעמ טרעה
 ךעלנייוועג סעמכַאמ :ןסקָא עליופ יד ךיז ןּפעלש סע יװ ןופרעד ןטכיר וצ דיז זיא
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 -צניפ םעניורב ַא ףֵא ,טייקלענש רעשילרעטסיוא טימ ןטפול רעד ןיא ךיז ייז ןנָארט

 רעדָא דרעפ ןטלגילפַאב ַא ףַא רָאנ יצ ,ןגָאװ ןקידרעַײפ א ףַא רעדָא ןקלָאװ ןרעט
 - ,טציא ךימ טריפ ןעמ יוװ ,ןריפ ךימ לָאז ןעמ רָאנ ;ןימ םעד ןופ עַײכ רעדנַא ןַא ףא
 .ףומ רעשפע רָאנ !ךימ טריוװרַאפ סָאד זַא ,סעדייא ןַײמ טָאג זיא --- רופ-ןסקָא ןַא ףַא

 םע יװ ןנעוו ערעדנַא טימ ןייג ןטַײצ עקיטנַײה ןופ ףעשיק רעד ןוא םוטרעטיר סָאד

 ףא רעטיר רעַײנ ַא ןיב ךיא סעמכַאס רעשפע ןוא ,עקיטיײצרַאפ יד ןעננַאנעג ןענַײז

 ףורַאב םענעזעוועג ןסענרַאפ ןיוש םעד ןקעוווצפיוא רעטשרע רעד ןוא טלעוװ רעד

 ןוא ףעשיק םינימ עַײנ ןעמוקעגנפיוא ךיוא ןענַײז ,םוטרעטיר ןקידנכוז-לגנַארענ ןופ

 ?ןוז ןַײמ ָאשטנאס ,וטסניימ יו .עטפעשיקרַאפ יד ןריפ וצ יו םינַאפיוא ערעדנַא

 םעמכַאמ --- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ןיימ ךיא סָאװ טשינ סייוו ךיא ---

 ,ךָאד ;ןטפירש-רעדנַאװ יד ןיא טייקידענעג רעַײא יו טנעיילעגנָא ױזַא טשינ ןיב ךיא

 טשינ ןענַײז ,םורַא ָאד ךיז ןעיירד סָאװ רעטצנעּפשעג יד זַא ןרעווש ךיא ןעק

 .עסעמע רָאנ

 רייז ןענעק יו --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- !רעטָאפ עטַאט ,עסעמע ---

 ןטלאטשעג עשיטסַאטנַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,םידייש ןענַײז ייז זַא ,עסעמע ןַײז

 טסליוו וד ביוא ןוא ?ןלעטש וצ ענַאל ַאזַא ןיא ךימ ןוא ןָאטוצּפָא ץלַא סָאד יידעק

 ןייק טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןעז וטסעוװ ,ייז ּפַאטַאב ,ןָא ייז ריר ,סעמע זיא'ס יצ ןעז

 .ןעזסיוא םעניא ץוכַא סעשָאמַאמ םוש ןייק טשינ ןבָאה ןוא ,טפול רָאנ ףוג

 ריז בָאה ךיא --- ,טרעפטנעענּפָא ָאשטנַאס טָאה -- ,רָאה ןיומ ,טָאג ַאב ---

 ,טעַײמשרַאפ ױזַא םורַא ָאד ךיז טיירד סָאװ ,דעש רעד טָא ןוא ;טּפַאטעגנָא ןיוש

 קילדעוו ,םידייש סָאװ ,סניױזַא סעּפע ךָאנ ךיז ןיא טָאה ןוא רעטנבַײלַאב ץנַאנ א זיא

 ַא ,ןעמ טנָאז ,ךיז טליפ ייז ןופ ;ךיז ןיא טשינ סע ןבָאה ,ןנָאז טרעהעג בָאה ךיא

 ןיטשרוב ךיז טליפ רעבָא םעד ןופ ;סעכייר עטכעלש ערעדנַא ןוא ?בעווש ןופ ךעייר

 ,לַײמ א ףָא

 ַאזַא יו ,טזומענ טָאה סָאװ ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןגנעוו ָאשטנַאס סָאד טָאה טגָאזעג

 .טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס סָאװ טימרעד ןקעמש ,רילאװַאק רענעביוהעג

 -יק ןָאד טרעפטנעעג טָאה --- ,טנַײרּפ ָאשטנַאס ,ןרעדנּוװ טשינ ריד לָאז --
 טליפ סע שטָאכ ןוא ,ךַאס ַא רעייז ןסייוו םידייש זַא ,וטסלָאז ןסיוו םורָאװ --- ,טָאכ

 ןענַײז ייז סעמכַאמ ,טשינ לַאלכיב ייז ןקעמש ,סעכייר ענעדישרַאפ טימ ייז ןופ ךיז

 רָאנ ,ןכַאז עטוג ןייק ןַײז טשינ סָאד ןעק ,ָאי ייז ןופ ךיז טליפ סע ביוא ןוא ;רעטסַײנ

 ןיהּוװ סיויעה :רעד זיא ןופרעד ?כייס רעד ןוא .עקידנעקניטש ןוא ענעברָאדרַאפ

 -וטש םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ ןענעק ןוא םענעג םעד ךיז טימ ייז ןעגנערב ןעמוק ייז

 ,ןגינעגרַאפ טפַאשרַאפ סָאװ ךַאז א ןיא ךעייר רעטוג ַא ןוא ,ןדַײל ערעייז וצ גנול

 ,ךיז טכַאד ריד ביוא ןוא :טוג ןקעמש ייז ןופ לָאז סע ךעלנעמ טשינ רעבירעד זיא

 ךיד טסרַאנעג וד רעדָא זיא ,ןיטשרוב טימ טקעמש רע טסגָאז וד סָאװ ,דעש רעד זַא
 .דעש ןייק טינ ןיא רע ןעניימ טסלָאז וד זַא ,ןראנעג ךיד ליוו רע רעדָא

 ןָאד יו ױזַא ןוא . רעניד ןוא רַאה ןשיװצ טריפעג ךיז טָאה ךערּפשענ ַאזַא
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 ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאהעג עריומ ןבָאה ָאינעדרַאק ןוא ָאדנַאנרעּפ
 ייז ןבָאה ,ןופרעד טַײװ טשינ ןיוש רע טָאה ןטלַאהעג סָאװ ,וטפיוא ןצנַאג םעד ףַא

 טַײז א ןֶא ייז ןבָאה ןפורענּפא .רעכיג סָאו ןעשענ לָאז ןרָאפּפָא סָאד טכַאמענּפָא

 ןדניבנָא ןוא ןעטנַאניסָאר ןעלטָאזנָא רעכיג סָאװ ןסייחעג םיא ןוא רעמשטערק םעד

 -ַאג רעד ,לענש רעייז ןָאטעג סָאד טָאה רע ןוא ,לזייא סָאשטנַאס לטָאז-ורטש םעד

 ןיב ןטײלגַאב םיא ןלָאז ייז ןטנַאיצילַאּפ יד טימ טכַאמענּפָא טאהעג ןיוש טָאה ךעל

 ףֵא ָאינעדרַאק טָאה ןעננַאהעגפױא .גָאט םענופ טלָאצעג ייז טָאה ןוא ףרָאד ןַײז וצ

 ,ןקעב םעד ןטייווצ ןופ ןוא דליש םעד טַײז ןייא ןופ ןעטנַאניסָאר ַאב םיױב-לטָאז םעד

 ןעמענ ןוא ?זייא ןַײז ףַא ןצעזפיוא ךיז ןָאשטנַאס ןסייהעג רע טָאה סנכייצ טימ ןוא

 ייווצ יד טלעטשעג רע טָאה ןגָאװ ןטַײז עדייב ןופ ןוא ,עצייל רעד רַאפ ןעטנַאניסָאר

 -סיורַא זיא ,טרירעג ךיז טָאה רֹופ יד רעדייא רָאנ .ןסקיב ערעייז טימ ןטנַאיצילָאּפ

 ןָאד טימ ןענענעזעג ךיז סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט ריא ,עקרעמשטערק יד ןעמוקעג

 ,סילנמוא ןַײז ףַא רַאצ רַאפ ייז ןענייוו טשרעמיולק טכַאמעג ךיז ןבָאה ןוא ןטָאכיק

 :טנָאזעג ייז טָאה טָאכיק ןָאד ןוא

 לריונ רעד ןענַײז ןקילנמוא עלַא יד םורָאװ ,ןעמַאד עביל ענַײמ ,טשינ טנייוו ---

 טריסַאּפ טינ רימ ןטלָאװ ןוא .גָארט ךיא סָאװ ,ףורַאב םעד סיוא ןריפ סָאװ יד ןופ

 -יר-רעדנַאוו ןטמירַאב ןייק רַאפ טכַארטַאב טשינ ךימ ךיא טלָאװ ,ןשינעקישנָא יד

 אטשינ טעמכַאמ ,ןלַאפ ענױזַא טינ ןריסַאּפ רעטיר עטמירַאב קיניײװ יד םורָאװ ,רעט

 ןענַײז ענַאקעמ סעמכַאמ ,ָאי עסיטכעמ יד :ןענָאמרעד ייז ףֵא ךיז לָאז סע רעוװ זיא

 ,רעטיר ערעדנַא ךַאס א ןוא ןצנירּפ ךַאס א טומ ןַײז ףֵא ןוא עדווװוג ןַײז ףַא םיא

 ,ףיורעד טקוקעג טשינ רָאנ .עסעמע יד ןעלטימ עשלַאפ טימ ןעגנערבוצמוא ןכוז סָאװ

 -טסניקצרַאװש רעצנַאג רעד ןנעק ,ןיילַא ענייא זַא ,קיטכעמ יוזַא טײקטבַאנַאב יד זיא

 סױרַא יז טעוװ ,טנעקעג טָאה ארטסוטַארַאז רעדניפרעד רעטשרע ריא סָאװ ,ַײרעל

 ןוז רעד ןופ יו ,טלעוו רעד ףַא ןַײש א ןבענסױרַא ךיז ןופ טעװ ןוא ןכָאצינ טימ

 א םעניימ בילוצ ,ךַײא בָאה ךיא ביוא ,ןעמַאד ענייש ,לכיומ רימ טַײז ,למיה םעניא

 טשינ לָאמנייק םע בָאה ךיא סָאװ ,טייקמענעגנָא טינ א סעּפע טפַאשרַאּפ ,ןעזרַאפ

 -יפט יד ןופ ןעיצסױרַא ךימ לָאז רע טָאנ טעב ןוא .ןסיוו ןוא ןליוו ןַײמ טימ ןָאטענ

 ךימ לעוו ךיא ןַא ןוא ,טצעזעגנַײרַא ךימ טָאה ףעשַאכעמ רעקיליוװזייב ַא ּוװ ,סעס

 םעד ןוא רימ טָאה ריא סָאװ ,דָאנענ םעד ןסענרַאפ טשינ ךיא לע ,טַײרּפַאב ןעז

 .טנידרַאפ טָאה דָאנעג רעיא יוװ ,ןענױלַאב ןוא ןעניד ,ןעקנַאד וצ ךַַײא ,ןָאטעג סָאלש

 -וק ןָאד טימ טנגעזענ ךיז ןבָאה סָאלש םענופ ןעמַאד יד סָאװ טַײצ רעד ןיא

 ענַײז ןוא ַאדנאנרעפ ןָאד טימ טננעזענ ךיז רערעש רעד ןוא ךעלַאג רעד ןבָאה ,ןטָאכ

 ,ןעמַאד ענעדירפוצ ענעי עלַא ןוא רעדורב ןַײז ןוא ןַאטיּפַאק םעד טימ ןוא םירייווַאכ
 -עגּפָא ןוא טזדלאהענ ךיז ייז ןבָאה עלַא .עדניצסול ןוא עעטָארָאד טימ סרעדנוזַאב

 םעד טנַאזעג טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד ןוא ,ןייג ייז טעוו סע יװ ןבענ ןסיוו וצ ךיז טדער

 ןטאכיק ןָאד טימ סָאװ ןַײז וצ עידיומ יידעק ,ןבַײרש םיא לָאז רע ןיהווװו ךעלַאנ

 ןעיירפ טשינ ױזַא םיא טעװ ךַאז ןייק זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה ןוא ,ןרָאװענ זיא

 ןענעק םיא טעװ סָאװ ץלַא ןבעג ןסיוו וצ םיא רע טעוװ ענענייא סָאד ןוא ;ןסיוו וצ
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 סעדניצסול ןוא ?ריוג סעזִיול ןָאד ,גנופיוט סעדיארָאז ,ענעטַאכ רעייז ןגעוו ,ןעיירפ

 רעד טימ םיא ַאב טעב ןעמ סָאװ ץְלַא ןַאט טגָאזעגוצ טָאה ךעלַאנ רעד .םייהַא רעקירוצ

 -עגוצ לָאמַאכָאנ ןוא ןעמונעגמורַא לָאמַאכָאנ ךיז ןבָאה ייז .טייקכעלטקניּפ רעצנַאנ

 : .ןטייווצ םעד רענייא טגָאז

 ןריּפַאּפ לקעּפ ַא ןבעגעג םיא ןוא ךעלַאג םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעמשטערק רעד

 וו ,לצנער םענופ רעטופרעטנוא םעניא ןענופעג ייז טָאה רע זַא ,טנָאזעג םיא ןוא

 רעד יו ױזַא ןוא ,"רעלבירג םענעסענעגנַײא , םעד ןופ ןַאמָאר רעד ןגילעג ןיא סע

 טשינ ייֵז ןעק ןייֵלַא רע ,ךיז טימ ןעמענ ייז רע לָאז ,ייז ךָאנ טשינ טמוק סָאבעלַאב

 .ןבָאה טשינ ךיז ַאב ייז רע ?יוװ ,ןענעייל

 ןעזרעד רע טָאה ,טנפעעג סע טָאה רע ןעוו ןוא טקנַאדעג םיא טָאה ךעלַאג רעד

 .-רַאפ ןוא ,"ָאילידַאטרָאק ןוא עטעניטרָאק ןופ ןַאמָאר , :ןבירשעגפיוא ביֹוהנֶא םַאב

 -עגעגנייא רעד , ביוא זַא ןוא ,ןַאמָאר א ןַײז זומ סָאד זַא ,ןופרעד רע טָאה ןענַאטש

 ךעלנעמ םורָאװ ,ױזַא ןַײז רעד ךיוא זומ ,ןבירשעג טונ ןעוועג זיא "רעלבירג רענעס

 עייד רעד טימ ,ןטלַאהַאב םיא טָאה רע ןוא .רעבַאכעמ םענענייא םעד ןופ זיא רע

 .ןבָאה טַײצ טעוװ רע ןעוו ןענעיילוצרעביא

 . טנַײרּפ ןַײז ענעגייא סָאד ןוא ?זייא-ליומ ןַײז ףִא טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע

 -עקרעד טשינ דלַאב ייז לָאז טָאביק ןָאד יידעק ,סעקסַאמ ערעייז טימ ,רערעש רעד

 טא טיול ןעמ ןיא ןרָאפעג ןוא .רופ רעד רעטניה ןטַײר טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןענ

 טריפעג טָאה סָאװ ,רעבַײרטנָא רעד ןעגנַאגעג זיא רופ רעד סיורָאפ :גנונעדרַא רעד

 ערעייז טימ ,טגָאזעג יוװ ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןטירעג ןענַײז ןטַײז עדייב ןופ ;ןסקָא יד

 -יסֲאר טריפעג ןוא ?זייא ןַײז ףַא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןטירעג טָאה ייז רעטניה ;ןסקיב
 רעד ןוא ךעלַאנ רעד ןטירעג ןבָאה ןעמעלַא ייז רעטניה ;ןעמיר םַאב ןעטנַאנ

 -עג ןיוש יו ,טלעטשרַאפ רעמינּפ יד ,ןעלזייא-ליופ עקיטכעמ ערעייז ףִֵא רערעש

 -בעלעמַאּפ רעד טזָאלרעד טָאה סָאד יו רעלענש טינ ןוא ןסַאלענ ןוא טסנרע ,טנָאז

 | .ןסקָא יד ןופ טָארט רעקיד

 -ענסיוא סיפ יד ,ןדנובעג טנעה יד ,גַײטש רעד ןיא ןסעזעג זיא טָאכיק ןָאד

 יו קידלודעג ןוא ליטש ױזַא ,סעטַארג יד וצ טרַאּפשענוצ םינָאּפ ןטימ ןוא ןגיוצ

 ױזַא ןוא ,טקַאהעגסױא ןייטש ןופ רָאנ ,שיילפ ןוא טולב ןופ טשינ ןעוועג טלָאװ רע

 וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז זיב ,לַײמ ייווצ ַא ןרָאפעגּפָא ייז ןענַײז ?יטש ןוא ךעלעמַאּפ

 -רעטנוא ךיז ןסקָא יד ןזָאל ןוא ןעורוצּפָא ןלעפענ זיא רעבַײרטנָא םעד וו ,לָאט ַא

 רערעש רעד טָאה ,ךעלַאג םעד ןגעוװרעד ןגָאז ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו ןוא .ןעשַאּפ

 םעד ךָאנ זַא ,טסייוו רע סעמכַאמ ,רעטַײװ ?סיבַא ןרָאפ זיא רעכַײלג זַא ,ןטלַאהעג

 ןוא עשַאּפ רעמ ךַאס ַא טימ לָאט 8 ןַארַאפ זיא ,ןטַײוװ ןופ ךיז טעז סָאװ ,עּפושעמ

 םעד טימ ןעוועג םיקסַאמ טָאה ןעמ .ןלעטשּפָא ךיז ןליוו ייז ּווװ ָאד רעדייא רערעסעב

 ךעלַאנ רעד טָאה עגער רעד ןיא .געוו ןיא טזָאלענ טַײװ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,רערעש

 ,רעטַײר ןביז רעדָא סקעז ןָא ןעמוק ייז רעטניה יוװ ןעזרעד טָאה ןוא טקוקענמוא ךיז

 טימ טשינ ייז ןענַײז ןטירעג סעמכַאמ ,טנָאיעגנָא ךיג ייז ןבָאה סָאװ ,עטדיילקעג טונ

 -זייא-ליומ ףַא טַײר ןעמ יוװ רָאנ ,ןסקָא יד ןופ טייקכעלטימעג ןוא טײקנסַאלעג רעד
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 ןיא ור-גָאטימ ףַא רעביג סָאװ ןעמוק וצ ענָאװַאק רעד טימ ןוא רעקינָאנַאק ןופ ןעל

 .ןטרָאד ןופ ?ַײמ עּפַאנק א ןעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עמשטערק רעד

 ךעלפעה ךיז ןבָאה ןוא עקידכעלעמַאּפ יד וצ עקידנלַײא יד ןענַײז ןעמוקעגוצ

 זיא רע זא ,ךיז טָאה ןזיועגסױרַא סָאװ ,ענעמוקעגוצ יד ןופ רענייא ןוא ,טסירגעג
 ,ןטירעג םיא טימ ןענַײז סָאװ יד ןופ רעריפנָא רעד ןוא ,ָאדעלַאט ןופ רעקינָאנַאק א
 ,ןטנַאיצילַאּפ יד ,רופ רעד טימ עיסעצָארּפ עטלעטשעגסיוא יד ןעזרעד טָאה רע זַא
 ַא ןטָאכיק ןָאד וצרעד ןוא רערעש םעד ןוא ךעלַאג םעד ,עטנַאניסָאר ,ָאשטנַאס
 -ַאב סָאװ ןגערפ ןופ ןטלַאהּפָא טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה ,גַײטש ןיא ןטרַאּפשרַאפ
 יד ןופ רע טָאה ןענַאטשרַאפ שטָאכ ,ןשטנעמ םעד טריפ ןעמ יװ ןפיוא רעד טַײט
 רעדָא ןעלזַאג ַא רעביור ַא סעּפע ןַײז זומ סָאד זַא ,ןטנַאיצילַאּפ יד ַאב סנכיײצּפָא

 -ךלעפ רעד ןופ ףָארטש רעד רעטנורַא טלַאפ סָאוו ,רעכערברַאפ ןימ רעדנַא ןַא
 ,יוצילַאּפ

 :טרעפטנעעג ױזַא ,םיא ַאב ענַארפ רעד ףֵא טָאה ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ רענייא
 לָאז ,טריפעג ױזַא טרעוו רעטיר רעד סָאװ ןופרעד טַײטַאב םעד ,רַאה ןַײמ ---

 .טינרָאג ןופ ןסייוו רימ םורָאװ ,ןנָאז ןיילַא רע

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ךערּפשעג םעד טָאכיק ןָאד טָאה טרעהרעד
 -רעדנַאװ ןעיניא םעד ןיא טנװַאהַאב ןטייקידענעג ערעַײא רעשפע ןענַײז ---

 טימרעד ךַײא ךיא ?עװ ,סע טנַײז ריא בוא ?ףיורעד ךיז ןענעק ןוא םוטרעטיר
 .ןפייצרעד וצ ךַײא עכריט יד ַײדעק טשינ זיא ,טינ רעמַאט ;קילגמוא ןַײמ ןרעלקרעד

 ,רערעש םעד טימ ךעלַאנ רעד ןעמוקענוצ טַאהעג ןיוש ןענַײז עגער רעד ןיא
 -טנע וצ ,ַאשטנַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד טימ ןסעומש רעטיר יד ןעזעג ןבָאה סָאװ
 ,קיטשצנוק רעייז ןקעדפיוא טינ לָאז ןעמ ןפיוא ַאזַא ףַא ןרעפ

 :טרעפטנעעג רעטרעוו סטָאכיק ןָאד ףֵא טָאה רעקינַאנַאק רעד
 יו רעכיב-רעטיר יד ןיא טנוװַאהַאב רעמ ךיא ןיב ,רעדורב ,סעמע ןַא טימ ---

 ,סע טייג ןירעד רָאנ בױא זַא ױזַא ,קיגָאל רעד ןופ םיִלָאֹלק סָאדנַאּפלַאיליװ ןיא

 ,טליוו ריא סָאװ ןלייצרעדסיוא רעכיז רימ ריא טנעק

 פיו ,ױזַא ביוא --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ףליח ֹוצ טָאג טימ ---
 רעטפעשיקרַאפ א נַײטש רעד ןיא ץיז ךיא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ,רעטיר רַאה ,ךיא
 טײקטבַאנַאב יד םורָאװ .רעכַאמפעשיק עזייכ ןופ לדניווש םעד ןוא עניק רעד בילוצ
 -נַאוװ ַא ןיב ךיא .עטוג יד ןופ טצעשעג יו עטכעלש יד ןופ טנלָאפרַאפ רעמ טרעוו
 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה טײקטמירַאב יד סָאװ ענעי ןופ טשינ ןוא ,רעטיר-רעד
 סָאװ ,ענעי ןופ רָאנ ,טלעוו רעד ןֹופ שינעכעדעג םעניא ןקיבײרַאפ וצ ייז טנַאמרעד
 -רעּפ סָאװ םיפשאכעמ עַּלַא ןופ ןוא עפונ עניק רעד ןופ שינרענרע ןוא ץָארט םוצ
 -ינ עשיּפָאיטע ןוא רענימַאהַארב עשידניא עלַא ןופ ,ןבעגענסױרַא ךיז ןופ טָאה עיס
 ,טייקבעלברַאטשמוא רעד ןופ לכייח םעניא ןעמוקנַײרַא ןעמענ ערעייז ןזומ ,ןֿפָאזָאנ
 -רעדנַאװ יד ּוװ ,סעריוד עקידנעמוק יד רעטסומ ַא ןוא ?יּפשַײב ַא רַאפ ןעניד וצ
 ןעמוקוצ ןליוו ייז ביוא ,ןייג ייז ןפרַאד םיא הַא סָאװ געװ םעד ןעז ןלָאז רעטיר
 | ..ןֿפָאװ יד ןופ ךיוה רעקידעוװָאקעב רעד וצ ןוא ייּפש םוצ
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 -עג ףיורעד טָאה -- ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד רַאה רעד טגָאז קיטכיר --

 ןַײז בילוצ טינ ,רעטפעשיקרַאפ ַא ןגָאװ םעד ףֵא טציז רע זַא --- ,ךעלַאנ רעד טגָאז

 יד סָאװ ענעי ןופ סענַאװַאק עזייב יד בילוצ רָאנ ,דניז ענַײז בילוצ רעדָא דלוש

 טימ רעטיר רעד זיא סָאד .ייז טסירדרַאפ טומ רעד ןוא ייז טרעגרע טײקטנבַאגַאב

 . ,םיא ןופ טרעהעג לָאמא ןיוש טָאה ריא ביוא ,רַָאה ןַײמ ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד

 ןרעוו ןבירשענפיוא ןלעוו םיסיימ עקיטכעמ ןוא ןטייקשידלעה עטיורג ענַײז סָאװ

 ךיז לָאז עניק יד קרַאטש יװ ,ןייטשלמרימ ןקיבייא ןיא ןוא זדנָארב ןטרַאה ןיא

 .ןלעטשרַאפ וצ ייז טייקיליווזייב יד ןוא ןעלקנוטרַאפ וצ ייז ןעימַאב טשינ

 רעַײרפ רעד ַײס ןוא רעטרַאּפשרַאפ רעד ַײס יוװ רעקינָאנַאק רעד טָאה טרעהעגנ

 ןוא ןעניוטש ןופ ןעמעלייצרעביא טלָאװעג ךיז רע טָאה ,ךעסונ םעד טימ ןדייר

 יד ךיוא ןבָאה טניוטשעג .ךיז טוט םיא טימ סָאװ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה

 ןעמוקענוצ ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןיא עגער רעד ןיא .ןעמוקענ םיא טימ ןענַײז סָאװ

 :טגָאזעג רע טָאה ,עשַאק יד ןצלעמשוצוצ ףַא ןוא ךערּפשעג םוצ ךיז ןרעהוצ

 ענַײמ רַאפ טנַײפ ךימ טָאה רעדָא ביל ךימ טָאה ,ןראה ענַײמ טציא ןוא ---

 יװ טקנוּפ טפעשיקרַאפ ױזַא זיא טָאכיק ןָאד רַאה רעד זַא ,זיא סעמע רעד ,דייר

 ןוא טקנירט ןוא טסע רע ,ןעניז ןלופ ןַײז ַאב זיא רע .טפעשיקרַאפ זיא עמַאמ ןַײמ

 רעדייא ןָאטעג סָאד טָאה רע יו ןוא ןשטנעמ עלַא יװ ןשינעפרעדַאב ענייז טוט

 רימ ןעמ ןעק יװ זיא ,ױזַא בוא ןוא .גַײטש רעד ןיא טרַאּפשרַאפ םיא טָאה ןעמ

 "וקרַאפ זַא ,ןנָאז ןשטנעמ ךיא בָאה טרעהעג ?טפעשיקרַאפ זיא רע זַא ,ןדיירנַײא

 רָאנ םיא לָאז ןעמ ,רַאה ןַײמ ןוא ,טינ ןדייר ןוא טינ ןפָאלש ןוא טינ ןסע עטפעש

 .ןדיירַאפ ןטַאקָאװדַא קיסַײרד רע טעוװ ,ןזָאל

 :טדערעג רעטַײװ ןוא ךעלַאג םוצ ךיז רע טָאה טיירדענמוא ןוא

 ןעקרעד ךיא זַא ,טייקידענעג רעַײא טניימ !ךעלַאנ רַאה ,ךעלַאג רַאה ,ךַא --

 ןסיוטשעגנָא טשינ ךימ בָאה ןוא ןסיבעצ טשינ בָאה ךיא זַא ,ריא טניימ ןוא טשינ ךַײא

 ןעקרעד ךיא זַא ,ןסיו עשז ריא טלָאז ?ףעשיק םעַײנ םעד טימ טניימ ריא סָאװ

 יװ ךַײא ייטשרַאפ ךיא זַא ,םינָאּפ סָאד ןלעטשרַאפ טינ ךַײא טלָאז ריא יו ,ךיַײא

 -גרַאק יד טשרעה סע ּוװ טרָאד ,ץרוק .לדניווש רעַײא ןריקסַאמרַאפ טשינ טלָאז ריא

 ןעוו .ןעמוקעג ריא טנַײז אש רעזייב ַא ןיא .טייקדלימ יד ןשרעה טשינ ןעק ,טפַאש

 טימ טָאהעג ענעסַאכ ןעוועג רַאה ןַײמ טציא ןיוש טלָאװ ,טײקכעלטסַײג רעיא טשינ

 ,טשריפ ַא ןעוועג ,סנטסקינייוװו ,ןיוש טלָאװ ךיא ןוא ,אנָאקימָאקנימ ןסעצנירּפ רעד

 ,טייקסטוג סרַאה ןַײמ ןופ ןעוועג ןטרַאװרעד ֹוצ טשינ זיא שרעדנַא סעּפע םורָאוװ

 רָאנ .םיא ןעניד ןקיטכיוװ ןַײמ ןופ יו ,םינָאּפ ןקידכעבענ םעד טימ רעטיר םעד ןופ

 ןופ רענילק זיא דָאר-לזַאמ יד זַא ,טנָאז ןעמ סָאװ סעמע זיא'ס זַא ,ןיֹוש עז ךיא

 רעד ןיא טנַײה טגיל ,ךיוה רעד ןיא ןענַאטשעג ןטכענ זיא סע רעװ ןוא דָארלימ רעד

 יז ןעוו טלָאמעד דָארג םורָאװ ,ייוו רימ טוט רעדניק ענַײמ ןוא בַײװ ןַײמ ףַא .דרע

 -ַאנרעבוג א יוװ ייז וצ בוטש ןיא ןעמוקנַײרַא רעטָאפ רעייז ןעז טלָאזעג ןיוש ןבָאה

 םיא ייז ןלעװ ,ךַײרגיניק ַא ןופ רעדָא ?זדניא ןַא ןופ גיניק- עציוו ַא יו רעדָא רָאט

 רעַײא יידעק ,ךעלַאנ רַאה ,ךַײא סָאד גָאז ךיא .גנוי-דרעפ ַא יװ ןעמוקנַײרַא ןעז
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 ןיינאב ןטכעלש םעד ףַא ןבָאה עטָארַאכ ןוא ןעמירַאברעד ךיז לֶאֹז טייקכעלרעטָאפ

 סָאד ןענעכערַאפ טשינ טלעוו רענעי ףַא ךַײא לָאז טָאנ טעז ןוא ,רָאה ןַײמ טימ ךיז

 יד סעציילּפ ערעַײא ףַא ןניילפיורַא טשינ לָאז ןוא עסיפט ןיא רַאה ןיַימ ןצעזרַאפ

 .םָאװ טַײצ רעד ןיא טשינ טוט טָאכיק ןָאד רַאה ןַײמ סָאװ סעוויוט יד ןוא ףליה

 .טרַאּפשראפ טציז רע

 ,רערעש רעד ןפורעגנָא ףיורעד ךיז טָאה -- טכעל עניומ ּמִא רימ ץיונש ---

 עו ךיא ,ביל רימ זיא טָאג יו ?ערוועכ סרַאה ןַײד ןופ טזיב ,ָאשטנַאס ,וד ךיוא --

 ןַײז טזומ וד זַא ןוא גַײטש ןייא ןיא םיא טימ ןצעזנייא ךיד ףראד ןעמ זַא ,ןיוש

 ןעֶאגיש ןַײז ןופ טקעטשעגנָא ןיוש טזיב וד טעמכַאמ ,םיא טימ ךַײלג טפעשיקרַאפ

 ענַײז טימ ןנָארט ןיא ןעננאגרַאפ וטזיב טרָא זייב ַא ףַא !טסַײג-רעטיר ןַײז ןופ ןוא

 לזדניא םעד ןעמונעגנַײרַא ּפָאק ןיא ריד וטסָאה אש רעזייב ַא ןיא ןוא רעצכענַאזוצ

 | ,םיא ךָאנ טצכעל וד סָאװ

 -עג ָאשטנַאס טָאה --- ,ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ טשינ םענייק ןופ ןיב ךיא ---

 דניק ַא ןדיירנַײא ןזָאל רימ לָאז סָאװ שטנעמ ַאזַא טשינ ךיוא ןיב ןוא --- טרעטטנע

 ןֵא ךיא ןיב ,םירָא ןיב ךיא שטָאכ ןוא .ןַײז טשינ לָאז סָאד גיניק ןכלעוו ןופ ךיוב ןיא

 ,ןעלזדניא ךָאנ ץכעל ךיא ביוא ןוא .קידלוש טינ טינרָאנ םענייק ןיב ןוא טסירק רעטלַא

 ,םיסַײמ ענַײז ןופ ןוז רעד זיא רענייא רעדעי ןוא .ןכַאז ערעגרע ךָאנ ערעדנַא ןצכעל

 -ַאנרעבונ ַא טָארפיב ,טסּפױּפ ַא עליפַא ןרעוו ןעמ ןעק ,שטנעמ ַא ןיא ןעמ זַא ןוא

 ,ןעלזדניא ?יפ ױזַא ןעניוועג ןעק רַאה ןַײמ זַא ,טַארפיב ןוא ל?זדניא ןַא ןופ רָאט

 .ןעקנעשוצקעוַא ייז ןעמעוו ןבָאה טשינ לָאז רע זַא

 ץלא טשינ ,רערעש רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,טדער ריא יוװ ןַײא ךיז טרעה,

 ךיא .שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןַארַאפ ךָאנ זיא סעּפע ןוא ןריזַארוצּפָא דרָאב א זיא

 -לַאפ ןייק טימ ןרַאנּפָא טשינ ןעמ ןעק ךימ ןוא ךיז רימ ןענעק עלַא סעמכַאמ סע גָאז

 םעד טָאג טסייו ,טייקטפעשיקרַאפ סרָאה ןַײמ ךעַײש סָאװ ןוא .עײבטַאמ רעש

 ,רעגרע ךָאנ זיא טרַאשעצ ןעמ זַא םורָאװ ,רעסעב טנַײװש ריא ןוא ,סעמע

 ענַײז טימ לָאז רע יידעק ,ןָאשטנַאס ןרעפטנע רערעש רעד טָאה טלָאװעג טשינ

 -רךַאפ וצ ךיז ןעימַאב ךעלַאג םעד טימ רע סָאװ סָאד ןקעדפיוא טשינ דייר עטסָארּפ

 לָאז רע רעקינַאנַאק םעד טנַאזעג ךעלאנ רעד טָאה עקַאט םעד בילוצ ןֹוא .ןקעד

 םעד טימ דָאס םעד ןלייצרעד םיא רע טעװ ,סיורָאפ ףַא לסיבַא םיא טימ ןײגסױרַא

 טָאה ױזַא .ןבָאה עָאנַאה ייז ןופ טעוװ רע סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ןטרַאּפשרַאפ

 ענייז טימ ןוא םיא טימ סיורָאפ ףַא ןעגנַאנעגפױרַא זיא ןוא רעקינָאנַאק רעד ןָאטעג

 ןלייצרעד םיא ?יוו ךעלַאנ רעד סָאװ ץְלַא ןרעה ֹוצ ןעוועגנ קירעגַײנ זיא רע .רעניד

 ,טָאכיק ןָאד ןופ ןעננוריפ יד ןוא סעַאנושעמ רעד ןנעוו ,ןבעל ןוא דנַאטש םעד ןנעוו

 ןעניז ןטרירעג ןַײז ןופ עביס יד ןוא ביֹוהנֶא םעד טלייצרעד םיא טָאה ךעלַאנ רעד ןוא

 רעד ןיא טצעזעגנַײרַא םיא טָאה ןעמ זיב ןעגנוריסַאּפ יד ןופ גנַאג ןצנַאג םעד ןוא

 סעּפע ןעניפענסיוא ייז ןלעװו רעשפע ,ןריפוצמייהַא םיא ןרעייז ?יצ םעד ןוא גַײטש

 -ימעג רעקינַאנַאק רעד ןוא רעניד יד ךיז ןבָאה רעדיוו .סעַאנושעמ ןַײז וצ ?טימ א
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 ןָאר ןופ עטכישעג עשילרעטסיוא יד ןלייצרעד טרעהעגסיוא ןבָאה ייז סייעב טשעד
 :טנָאזעג רע טָאה ,טרעהענסיוא ייז טָאה רעקינָאנַאק רעד יו םעדכָאנ ןוא טָאכיק

 -עפורעג ױזַא יד זַא ,ןסעמע ןַא טימ ךיא טלַאה ,ךעלַאג רַאה ,טַײז ןַײמ ןופ ---

 ,טנעיילעג בָאה ךיא שטָאכ ןוא ,עכולעמ רעד רַאפ ךעלדעש ןענַײז רעכיב-רעטיר עג

 עלַא טַאמיק ןופ ביֹוהנֶא םעד ,ןגינעגרַאפ םענסַאּפעטסוּפ ןוא ןשְלַאפ ַא ןופ טּפַאכרַאפ

 -יא ןצעזקעװַא טנעקעג טשינ לָאמנייק ךימ ךיא בָאה ,טקורדעג ןַארַאפ ןענַײז סָאװ

 רעדָא רעמ זַא ,ךיז טכַאד רימ םורָאװ ,ףָאס ןזיב רעכיב יד ןופ סנייא ןענעיילרעב

 ןיא יו רעמ טשינ ךיז טניפעג םענייא ןיא ןוא ךַאז ןייא עֶלַא ייז ןענַײז רעקינייוו

 ךיז טכאד רימ יוװ ןוא .ןקידרעטַײװ םעניא יו רעמ טשינ םענעי ןיא ןוא ןטייווצ

 -עלימ טפור ןעמ סָאװ ןימ םענעי ןעגנוסַאפרַאפ ןוא ןטמירש יד טָא רעטנורַא ןלַאפ

 זיולב ןסיוא ןענַײז ןוא סעסַײמ ענעגיוטשעג טשינ ןענַײז סָאװ ,ןעלבַאפ עשינַאיז

  סָאװ ,ןעלבַאפ עשיטעגָאלָאּפַא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןענרעל וצ טשינ ןוא ןלַײװרַאפ וצ

 ןימ םעד ןופ ענָאװַאק-טּפױה יד סעמכַאמ ןוא .טַײצ ןייא ןיא ןענרעל ןוא ןלייוװרַאפ

 יז ןעוו טלָאמעד ,ןבעגנַײא ךיז ייז לָאז יו טשינ ךיא סייוו ,ןלַײװרַאפ וצ זיא רעכיב

 עמָאשענ יד סָאװ ,ןגינעגרַאפ רעד זַא ,ןטיײקטרעּפמולענמוא ןימ םעד טימ ?ופ ןענַײז

 ןעמ סָאװ ,טייקצנַאג ןוא טייקנייש רעד טימ ןעמונעגכרוד ןַײז לָאז ,ייז ןופ טמוקַאב

 עדעי ןוא ;רָאפ ריא ןעננערב עיזַאטנַאפ יד ןוא גיוא סָאד סָאװ ,ןכַאז יד ןיא טעז

 ןפַאשרַאפ טינ זדנוא ןעק טײקנברָאדרַאפ ןוא טייקסעימ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ךַאז

 .עֶאנַאה םוש ןייק

 ןשיוצ ץרָאּפָארּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןַײז ןעק טייקנייש ַא רַאפ סָאװ ,םורָאװ,
 ,לבַאפ ַא רעדָא ךוב א ןיא ,ןלייט יד טימ ןצנַאג םעד ןופ ןוא ןצנַאג םעד טימ ןלייט יד

 ןוא םערוט ַא יו זיר ַא ןיא רעסעמ ַא ןַײרַא טכעטש רָאי ןצכעז ןופ ?רעכָאב ַא נו

 ןעוו זיא סָאװ ןוא ?ךעקעל-רעקוצ א ןזעוועגנ טלָאװ רע יוװ ןעייווצ ףא םיא טלַאּפשעצ

 סעניוס םענופ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ?טכַאלש ַא ןלָאמ זדנוא ןליוו ייז

 וו ,ןליוו רעזדנוא ןנעק ,ןזָאלרעד רימ ןזומ ,רעפמעק ןָאילימ ַא ןַארַאפ זיא טַײז

 ,ייז ןגעק ןיא רעבַאכעמ רעד סעמכַאמ רָאנ ןוא ,ןַײז טשינ זדנוא לָאז סָאד רעווש

 ןקרַאטש ןַײז ןופ טומ םעד טימ זיולב טכַאלש יד ןענּוװעג טָאה רענַײז רעטיר רעד זַא

 -יק ַא ףיוא ךיז טריפ סע קיניזטכַײל יו םעד וצ ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ ןוא .םערָא

 -טוא ןוא ןקידנרעדנַאװ ַא ןופ סמערָא יד ןיא ןסעצנירּפ עכעלרעסייק ַא רעדָא ןגינ

 ןוא שירַאברַאב ןצנַאגניא טשינ ןיא רע ביוא ,טסַײנ א רַאפ סָאװ ?רעטיר ןטנַאקַאב
 טימ לופ םערוט רעסיורג ַא זַא ,טנעייל רע ןעוו ןבָאה עָאנַאה ןעק ,ןגיוצרעדמוא

 ןוא ,רעטעוו קיטסניג א רעטנוא ףיש ַא יװ םַאי ןרעביא סיֹורָאפ טמיווש רעטיר

 ַאב ןעניגַאב רעד םיא טפערט ןנרָאמ ןוא עידרַאבמָאל ןיא טכַאנ םיא טרעוו טנַײה

 סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא רעדָא ,עידניא ןופ ןַאהָאי ַאטשירּפ םעד ןופ רעדנעל יד

 ?ןעזעג ייז טָאה ָאלָאּפ ָאקרַאמ טשינ ןוא ןענופעגסיוא ייז טָאה סועמָאלָאטּפ טשינ

 יו ייז ןבַײרש רעכיב יד ןופ םירבַאכעמ יד זַא ,ףיורעד ןרעפטנע רימ ןעמ טעוו ןוא

 הא ךיז ןקוקוצמוא וועיוכעמ טשינ ייז ןענַײז רעבירעד ןוא ןכַאז עטכַארטענסױא

 ,1 יז
 יא רע א



 טעז רע רעסעמע סָאװ ,ןגיל ַא זַא ,ןרעפטנע ףיורעד ךיא לעװ ,ןטייקנַײּפ ןוא ןסעמע

 רעמ ץלַא ,ויא רע רעזָאללפייווצ ןוא רעכעלנעמ סָאװ ןוא רע זיא רעסעכ זלַא ,סיוא

 םעד טימ ןעלבַאפ עשירענניל יד ןרָאּפּפױנוצ ןעמ טלָאװ טפרַאדאב .רע טלעפענ

 -געמ לָאז עכעלגעמוא סָאד זַא ,ןבַײרש ױזַא ןוא ןענעייל ייז ןלעוו סָאװ יד ןופ ?כייס

 טקיצטנַא ןוא טפַאגרַאפ ,טּפַאברַאפ רעצרעה יד ,רַאבכיידנרעד עכיוה סָאד ,ןַײז ךעל

 ןאמ ןוא .טרָאּפעג ןייג ןלָאז גנוקיצטנַא ןוא דיירפ זַא ,ױזַא טלַײװרַאפ ןוא טיירפרעד

 ןיא סָאד סָאװ ,ןכעלריטַאנ ןוא ןסעמע םעד ןופ טפױלטנַא סָאװ רעד טשינ סע ןעק

 ..םענעבירשעג םעניא עטקעפרעּפ סָאד

 ןופ לבַאפ א ןפַאשַאב לָאז סָאװ ,ךוב-רעטיר ןייא ןייק ןעזענ טשינ בָאה ךיא,

 םעד טימ ןרעקנָא ךיז לָאז ןטימ רעד זַא ױזַא ,רעדילג ענַײז עֶלַא טימ ףונ ןצנַאג ןייא

 ףיונוצ םיא ןלעטש ייז .ןטימ םעד טימ ןוא ביֹוהנֶא םעד טימ ףָאס רעד ןוא ביֹוהנֶא

 רעדָא ערעמיכ ַא ןפַאשַאב וצ ,ךיז טכַאד ,ןסיוא ןענַײז ייז זַא ,רעדילנ ליפ ױזַא ןופ

 -עייז ליטס רעד זיא םעדצוכַא .רוגיפ עטרינָאיצרָאּפָארּפ ןייק טשינ ןוא רעטסנָאמ ַא

 ןטייסכעלפעה יד ,קידעװַײט סעביל יד ,ךעלביולנמוא םיסַײמ יד ,רעטרַאה ַא רער

 ןיא טרעּפמולענמוא ,ןעקנעד םעניא שירַאנ ,ןטכַאלש יד ןיא ןניוצעצ ,ןבירטענרעביא

 ןענידרַאפ ייז ןוא ,טסנוק רענעדיישַאב ןופ טַײוװ ,ןעמעלַא םעד וצ ןוא סעזייר יד

 .טַײל עכעלצונמוא יוװ ענידעמ רעכעלטסירק רעד ןופ ןבַײרטרַאפ ייז לָאז ןעמ םורעד

 םיא ןיא טָאה ןוא סערעטניא סיורג טימ טרעהענסיוא םיא טָאה ךעלַאג רעד

 עקַאט ןוא .טגָאז רע סָאװ ןירעד טכער טָאה סָאװ ,דנַאטשרַאפ טימ ןשטנעמ ַא ןעזעג

 טקוק ןוא גנוניימ רעד טימ ךיוא זיא רע סעמכַאמ זַא ,טנָאזעג םיא רע טָאה םורעד

 -עג ןוא ,רעכיב עֶלַא סטָאכיק ןָאד טנערברַאפ רע טָאה ,רעכיב-רעטיר יד ףַא םורק

 רע סָאװ עיזיווער רעד ןגעו םיא רע טָאה טלייצרעד .ךַאס א ייז רע טָאה טָאה

 רע עכלעוו ןוא רעַײּפ םוצ טעּפשימרַאפ טָאה רע עכלעוו ןוא םיא ַאב טכַאמענ טָאה

 טגָאזעג ןוא טכַאלעג שביה ןופרעד טָאה רעקינָאנַאק רעד ןוא .ןבעל טזָאלעג טָאה

 -ענ ,ךיז ןיא טנַאמרַאּפ רעכיב ןימ רעד סָאוװ ,סטכעלש ןצנַאנ םעד טימ זַא ,רע םָאה

 ַא רַאפ טקעיבוס רעד ןעװועג ןענייז ייז :עטונ ַא ךַאז ןייא סיוא ייז ןיא רע טניפ

 -ענ םיא ןבָאה ייז סָאװ טימרעד ,ןזַײװוצסױרַא ךיז ייז ןיא רעביײרש ןקידנעטשרַאפ

 סמערוטש ,ןכורבפיש ןבַײרשַאב קיפיולעג לָאז רעדעפ יד ּוװ דלעפ טיירב א ןבעג

 -רעד ןענַײז סָאװ סעלַײמ עלַא טימ ןַאטיּפַאק ןקיטומ ַא ,ןלעוד ןוא ןטכַאלש ,םַאי ןפַא

 -יוס םענופ ךעלציּפש יד ןעזסיורָאפ ןַײז טימ ,טייקיטפנינרַאפ ןַײז טימ ,קיטיינ וצ

 ךַײר ,רענלעז ענַײז ּפֶא טדער רעדָא ןייא טדער סָאװ ,רענדער ןמנכייצעגמיוא ןַא ןענ

 -רעביא םעניא יו ןטרַאװּפָא םעניא קיטומ ,סולשַאב ןַײז טימ לענש ,טָאר ןַײז טימ

 עכעליירפ ַא טָא ןוא לַאפ ןשינַארט ןכעלרעױדַאב ַא טלָאמענ ייז ןבָאה טָא ;ןלַאפ

 ַא ןוא עגולק ַא ,עכעלטנרא ןַא ,עמַאד ענייש טסכעה ַא ָאד ;גנוריסַאּפ עטכירענמוא

 ַא רעטַײװ טרָאד ,ןכעלפעה ַא ןוא ןקיטומ ַא ,רעטיר ןכעלטסירק ַא טרָאד ןוא עונצ

 םענעגיוצרעד ןוא ןקיטומ ,ןכעלפעה ַא רעטַײװ ךָאנ ןוא רעמירַאב ןוא רַאברַאב ןשיראנ

 ןוא טכענקדנַאל ןופ טפַאשַײרטעג ןוא טייקסטונ רע טָאה טלעטשעגסיױרַא .ץנירּפ

 .ןרַאה ןופ דָאנעג ןוא טייקיטומסיורג
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 א רַאפ טא ןוא רעעזנרעטש ןטנכייצענסיוא ןַא רַאפ ןזַײװ ךיז רע ןעק טָא,

 ,םינַאיניא-עכולעמ ןיא ןטנװַאהַאב ַא רַאפ ,רעקיזוס א רַאפ ,רעבַײרשַאב-טלעוו

 רע ,טסנוקצראוש ןיא שינעטנעק ןוַײװוצסױרַא טייהנגעלעג א רע טָאה רָאג רעדָא

 ,ערוװג סעסעליכא ,טײקיצרַאהמירַאב סיענע ,טייקיציּפש סיעסילוא ןזַײוו ןעק

 -ךלימ סרדנַאסקעלַא ,טפאשטנַײרפ סלַאירוװע ,ןטַארַאפ סנָאנעז ,ןקילנמוא םרָאטקעה

 ,עמכָאכ סנָאטַאק ,טפַאשַײרטענ סריּפָאז ,סעמע ןוא טייקידענעג סנַאיַארט ,טייק

 ,סעמיילשיב ןוַײװ ןשטנעמ ןטמירַאב א ןענעק סָאװ ,םיסַײמ יד עַלַא םעד וצ ןוא

 -ענ טרעוו סָאד ןעוו ןוא .ךַאס ַא ןשיווצ טלייטעצ ייס ןוא םענייא ןיא עֶלַא ַײס

 סָאװ ,טייקשירעדניפרעד רעכַײרטסַײנ ןוא ?יטס ןופ טייקכעלטימעג טימ טבַאמ

 -טע ןופ טבעוועגפיונוצ טנווַײל ַא רע טפַאש ,סעמע םוצ ךעלנעמ טַײװ יוו ךיז טיצ

 -צנַאג אזא טימ ןזַײװ ךיז רע לָאז דייהרעטקידנערַאפ ןוא ,סעננעטס ענייש עכעל

 םַאב טכוז ןעמ סָאװ ,ליצ ןכיוה םעד ןכיירגרעד לָאז סָאד זַא ,טייקנייש ןוא טייק

 ןיוש בָאה ךיא יו ,טַײצ ןייא ןיא ןלַײװרַאֿפ ןוא ןענרעל זיא סָאד סָאװ ,ןביַירש

 טינ רעכיב עקיזָאד יד ןופ ןביירש ןימ ענעפרָאװעצ סָאד םורָאװ .טנַאזעג טסעוועג

 עֶלַא יד טימ ,שימָאק ,שינַארט ,שיריל ,שיּפע ןַײז וצ טייחנגעלעג ַא רעבַאכעמ םעד

 יוא עיזעָאּפ רעד ןופ ןטפַאשנסיוװ עסיז ןוא עביל יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעלַײמ

 .ןןרעפ ןיא יוו עזָארּפ ןיא ןביירש ןעמ ןעק קיּפע ןוא ,עירָאטַארַא רעד

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא טכַא

 ןוא ןענַאמַאר"רעטיר ןעיניא םעד ךעיוקימ רעטַײװ טדער רעקינַאנַאק רעד ּווז
 .ךעיומ אוַא רַאפ קילדעװ ,ןכַאז ערעדנַא

 ךעלַאג רעד טָאה --- ,רעקינָאנַאק רַאה ,טגָאז טייקידענעג רעַײא יו םע זיא יוז ׂשָאש
 יד ןרעוו וצ טלדַאטעג טרעוו רעמכָאנ ןענַײז ךיוא םורעד ןוא --- ,טנַאזעג

 ,לבייס ןדָארג וצ עטנרָאװעג טשינ ,טסַאפרַאפ רעכיב ענױזַא טציא זיב ןבָאה סָאװ

 ןרעוו טמירַאב ןוא ןריפ ךיז ייז ןלָאז ייז טיול סָאװ ,םילָאלק יד וצ ןוא טסנוק וצ

 -ירג רעד ןופ ןצנירּפ ייווצ יד ןזרעפ ןיא ןרָאװעג טמירַאב ןענַײז סע יוװ ,עזָארּפ ןיא

 .עיזעָאּפ רעשינייטַאל ןוא רעשיכ

 טלָאלעג טָאה --- ,טרעפטנעעג רעקינָאנַאק רעד טָאה --- ,סנטסקינייוו ךימ

 ךיא סָאװ ,ןטקנוּפ עלַא יד ַאב ןטלַאה ךיז לָאז סָאװ ,ךוב-רעטיר א ןבַײרשוצנָא

 -ענפיוא ןיוש ךיא בָאה ,סעמע ןַא ןַײז עדיומ זומ ךיא ביוא ןוא ,ןזיוועגנָא בָאה

 יו טונ ױזַא ייז ןענַײז יצ ןווורּפוצסיױא יידעק ןוא ,ןטַײז טרעדנוה רעכעה ןבירש

 םעד ןענעייל וצ טפַאשנדַײל ַא טימ ןשטנעמ ןזיוועג ייז ךיא .בָאה ,ייז ץַאש ךיא

 ןיולב ךיז ןרעה סָאו ענױזַא ךיוא ןוא ענולק ןוא עטנרעלעג ןשטנעמ ,רעכיב ןימ

 ,ןכַאז ענעניולפעג טשינ ןוא ענעגיוטשעג טינ ןרעה ןופ .ןנינעגרַאפ רעייז וצ וצ

 רעטַײװ ךיא ןיב ,ךָאד .עמַאקסַאה עביל רעייז ןעמוקַאב ךיא בָאה ןעמעלַא ןופ ןוא
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 ,רַאז ַא וט ךיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ סָאװ םעד סעמכַאמ ַײס ,ןעגנַאגעג טשינ
 םישּפיט לָאצ יד זַא ,ךיא בָאה ןעזעג סעמכַאמ ַײס ןוא ףורַאב ןיימ טשינ זיא סָאװ

 קיגיײװ ןופ ןַײז ֹוצ טביולעג זיא רעסעב לַײװ ןוא ,ענולק לָאצ יד יו רעסערג זיא
 טשינ ךימ ךיא ליוו ,םינָארַאנ ךַאס ַא ןופ ןרעוו וצ טכַאלעגסיױוא רעדייא םימָאכאב

 רע סָאװ ,ןױמַאה םענעמווושעצ םעד ןופ גנוניימ רערָאלקמוא רעד ןפרַאװרעטנוא

 ,רעכיב ןימ םעד ןופ רענעייל רעקיא רעד זיא

 עליפַא ןוא ןעמונעגסױרַא טנעה יד ןופ רימ ַאב םיא טָאה ץְלַא יו רעמ רָאנ , .

 ןעמונעג ,ןיילַא ריס ןנעק גנוצעזסיוא ןַא ענַײמ ,ןקידנערַאפ וצ םיא קנַאדעג םענופ

 יד ביוא :טכַארטעג רימ בָאה ךיא .טליּפש ןעמ סָאװ ,סעידעמָאק עקיטניײה יד ןופ

 "סיח יד יו עטכַארטעגסיױא יד ,עדָאמ רעד ןיא טציא ןענַײז סָאװ ,סעידעמָאק עלַא

 -שירַאנ עטנַאקַאב ןענַײז רערעייז לייט רעטסערג רעד רעדָא עלַא סָאװ ,עשירָאט

 טימ ףיוא םעליוא רעד טמענ ,סיפ ןָא ןוא טנעה ןָא ,ּפָאק א ןָא ןכאז ןוא ןטייק

 ,ןפרעד טַײװ ױזַא ןענַײז ייז ןעוו טלָאמעד ,טוג רַאפ ייז טלַאה ןוא ןגינעגרַאפ

 ןייז ייז ןפרַאד ױזַא זַא ,ןגָאז ,ייז ןליּפש סָאװ ןרָאיטקַא יד יוװ ,םירבַאכעמ יד ןוא

 ּףכַאמענ ןענַײז סָאװ יד ןוא ,ייז ןלעפענ םעליוא םעד סעמכַאמ ,שרעדנַא טינ ןוא

 :יולב ןניוט ,טרעדָאפ טסנוק יד יו ?באפ רעד טימ ךיז ןעיײנַאב ןוא ןַאלּפ ַא טימ

 יז לַײװ ,ןסיורד ןיא גנוצ רעד טימ ןביילב עקירעביא עלַא ןוא םיניוועמ רַאּפ ַא רַאפ

 ןענידרַאפ ייז רַאפ זיא רעסעכ זַא ןוא ,טינ ןענעק ןוא טסנוק יד ןיײטשרַאפ ןליוו

 זיא :טייהרעדנימ רעד טימ גנוניימ עטוג יד רעדייא טייחרעמ רעד טימ ענויכ רעייז

 ןבָאה רימ ?עוו ךיא יו םעדכָאנ ,ךוב ןַײמ טימ ןלעױּפ ךיא לעוװ סָאװ ױזַא ביוא

 יו ןבַײלב ןוא ,םילָאלק עטנַאמרעד יד ןטיהוצנַײא יידעק ,ןעמערב יד טנערבענּפָא

 טװּורּפעג לֶאמַא בָאה ךיא שטָאכ ןוא םידָאפ ?כליינק םעד טימ רעדַײנש רענעי

 ייז זַא ןוא ,ױזַא ןעניימ ייז ןעוו סעָאט ַא ןבָאה ייז זַא ,ןרָאיטקַא יד ןדיירעביא

 ,םעידעמָאק ןליּפש ייז ןעוו ןרָאװעג טמירַאב רעמ ןוא ןשטנעמ רעמ ןניוצעג ןטלָאװ

 ױזַא ייז ןענַײז ,סעסַײמ עזָאלניז יד ַאב טשינ ןוא טסנוק רעד ַאב ךיז ןטלַאה סָאװ

 יַאב ַאזַא אטשינ זיא'ס זַא ,גנוניימ רעייז ןיא טרעמַאלקעגנַײא ןוא טרעדילנעגנַײא |

 ,ןסַײרּפָא ריא ןופ ייז לָאז סָאװ ,טנעמונרַא אזא ןוא זַײוװ
 :םינָאשקַא יד ןופ םענייא טנָאזעג לָאמַא בָאה ךיא קנעדעג ךיא,

 ַאב ןעמ טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ זַא ,רימ טנָאז ,טשינ ריא טסנעדעג ---,

 רעטכיד רעטמירַאב ַא רענייא סָאװ ,סעידעגַארט ַײרד טליּפשענ עינַאּפש ןיא זדנוא

 -עדנּוװַאב יד ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא ,טסַאפרַאפ טָאה סענידעמ ערעזדנוא ןופ

 -ּפיט יד ןופ ,טרעהעג ייז טָאה סָאװ םענייא ןדעי ןופ ננוקיצטנַא ןוא דיירפ יד ,גנוד

 ַײרד יד ןוא ,עטלייוװרעדסיוא יד ןופ יוװ ,ןיומַאה םעד ןופ ,ענולק יד ןופ יוװ םיש |

 -עּפש טָאה ןעמ סָאװ ,עלַא יד ןופ עטסעב יד יו טלעג רעמ טכַארבעגנַײרַא ןבָאה

 | : ?טליּפשעג רעט

 ןנעו רעבַאכעמ רעד רימ טָאה --- ,עדָאװַא טניימ טייקירענעג רעַײא ---

 -קעלַא יד, ןוא "סיליפ יד , ,"אלעבַאזיא יד , -- ,טנָאזענ ,ָאד דייר ךיא ןכלעוו

 ?"ַארדנַאס
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 ןיוש ןבָאה ייז ןוא -- ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ,ךיא ןיימ ייז ---;

 טשינרָאג ןופרעד ןבָאה ןוא ,טסנוק רעד ןופ םילָאלק יד טיהענּפָא טוג רעייז דָארג !

 טָאו ,ןױמַאה רעד טשינ ןזיא קידלוש זַא ,ױזַא .ןלעפעג ןעמעלא ןענַײז ןוא ןטילעג

 -ּפיט ןייק טשינ .שרעדנַא סעּפע ןליּפש טינ ןענעק סָאװ יד רָאנ ,סעשּפיט טרעדָאפ

 "ונ, ךיז ןיא סָאד טָאה טאהעג טשינ ,"קנַאדמוא רַאפ עמַאקענ, ןעוועג זיא סעש

 ערעדנַא ןוא "עניוס ןקיטסנינ, םעד ןיא ךיז יז טָאה ןענוטעג טשינ ןוא ?ַאיסנַאמ

 טימ ןענַײז ןוא טסַאפרַאפ ןבָאה רעטכיד עטנווַאהַאב עכעלטע סָאװ ,ןימ םעד ןופ

 ,טסנידראפ טכַארבעגנַײרַא רעליּפש יד ךיוא ןוא ןרָאװעג טמירַאב ייז

 .,ךיז טכַאד רימ יװ ,םיא ןבָאה סָאװ ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ןכַאז ךָאנ ןוא,

 ףַא ,ןטנייצרעביא ןייק טשינ ןוא ןטקידירפַאב ןייק טשינ רָאנ ,ןטשימעצ ַא טזָאלענ

 ."גנוניימ רעקידסעָאט ןַײז ןופ םיא ןריפוצסיורַא

 -- ,רעקינָאנַאק רַאה ,טייקידענעג רעַײא ,ןעיניא ַאזַא טרירַאב טָאה ריא ---

 ןטלא ןַא טקעװענפיוא ריס ןיא טָאה סָאװ --- ,טנַאזעג ףיורעד ךעלַאנ רעד טָאה

 יד ףֵא יו רעקינייו טשינ ,סעידעמָאק עקיטנַײה יד הַא נָארט ךיא סָאװ סורדראפ

 טלָאוו ,סוילוט ןופ גנוניימ רעד טיול ,עידעמָאק יד סייעב ,םורָאװ ,ןענַאמָאר-רעטיר

 רעכעלשטנעמ ןופ ?יּפשַײב ַא ,ןבעל ןכעלשטנעמ םענופ ?ניּפש ַא ןַײז טפרַאדַאב

 ןעלניּפש סעידעמַָאק עטליּפשעג טנַײה יד ןענַײז ,סעמע םענופ דליב א ןוא גנוריפ

 םורָאװ .עװַײט ןופ רעדליב ןוא סעשּפיט ןופ ןליּפשַײב ,טיײקטרעּפמולענמוא ןופ

 -עצס רעטשרע רעד ןיא יװ ןיזמוא רערעסערג ַא טיבעג םעד ףַא ןַײז ךָאנ ןעק סָאװ

 -ייווצ רעד ןיא ןוא ךעלעקיוו יד ןיא דניק ַא ןעמוקסיורַא לָאז טקַא ןטשרע ןופ ענ

 רערעסערג ַא ןַײז ךָאנ ןעק ןוא ?ךרָאב ַא טימ ןױשרַאֿפ א ןַײז ןיוש רע לָאז רעט
 יײקַאל א ,ןדכַאּפ א רַאפ ןננוי ַא ןוא רעבינ ַא יװ ןַאמ ןטלַא ןַא ןלָאמ יוװ ,ןיזמוא

 ַא ןגיניק ַא ןוא קינשַאּפערָאה א גיניק ַא ,ץעוי לַאב א שזַאּפ א ,רעקירָאטער ַא

 ןענעק סע ןעוו ,ןטַײצ יד ןטיה ייז יו ןגָאז ןיוש ךַײא ךיא לָאז סָאװ ?יורפ-ךיק

 ךיא ןעוו ,רָאפ ןלעטש ייז סָאװ ,ןעננולדנַאה יד ןעשעגנ טנעקעג ןבָאה רעדָא ןעשעג

 ,עּפָארייא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טקַא רעטשרע רעד ּווװ ,עידעמָאק ַא ןעזעג בָאה

 ,ןטקַא ריפ טַאהעג יז טלָאװ ,ןוא עקירּפַא ןיא רעטירד רעד ,עיזַא ןיא רעטייווצ רעד

 ןיא םורא ױזַא ןטלָאו רימ ןוא ,עקירעמַא ןיא טקידנערַאפ ךיז רעטרעפ רעד טלָאװ

 .טלעוו רעד ןופ ןלייט ריפ עלַא טכַאמענכרוד ןטקַא ריפ עלַא

 רעד רַאפ עטסקיטכיוו סָאד זיא סעמע םעד ןכַאמכָאנ זַא ,,ןנָאז רימ ביוא ןוא

 ,דנאטשרַאפ טינשכרוד א טימ ןשטנעמ ַא ןקידירפַאב יז ןעק יוװ זיא ,עידעמָאק

 ?רַאק ןוא ָאניּפעּפ ניניק ןופ טַײצ רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ גנולדנַאה ַא ןיא ןעוו

 סָאװ ,סוילקַארעה רָאטַארעּפמיא רעד ןױשרַאּפטּפױה רעד רָאנ זיא ,ןפיורנ םעד

 עקילייה סָאד טרעבָארעד טָאה ןוא םיַאלָאשורעי ןייק ץיירק םעד טימ ןַײרַא זיא

 טימ םָאהעט א ןיא ןטייוצ םוצ םענייא ןופ ןוא ,ןָאילוב ןופ רפָאדָאנ יוװ ,זיוה

 וצ ןעמ טביירש ,ןכַאז עטכַארטענסיוא ףַא ךיז טציטש סָאװ עידעמָאק א ןוא .ןרָאי

 טימ ןעשעג ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ןַײרַא ריא ןיא טשימ ןעמ ןוא ןסעמע עשירָאטסיה

  רָאנ ,ןכירטש עקיטכיר ערעייז טיס טשינ ןוא ןטַײצ ערעדנַא ןוא ןשטנעמ ערעדנַא
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 עטסנרע סָאד ?ןַײז וצ לכיומ טשינ ןפיומושעב ייז זיא סָאװ ,ןסעָאט ענעפָא טימ

 ןיא סָאד ןַא ,ןגָאז סָאװ ,ןשטנעמ עקידנסיוומוא ןענַײז ןַארַאפ סָאװ ,זיא ַײברעד
 וצ רימ ןעמוק ןוא .ןטייקנַײפ ןייק ןרעדָאפ טשינ ףרַאד ןעמ ןוא סעמיילש יד

 רַאפ סָאװ !ןטרָאד טזַײװַאב ןעמ םיסינ ַא רַאפ סָאו ?סעידעמָאק עכעלטעג יד

 ןיא וצ ןעמ טבַײרש ַײברעד ןוא ןכַאז ענענַאטשרַאפ טכעלש ןוא עשיפירקָאּפַא

 ךיז ייז ןנעוורעד ןכַאז עכעלשטנעמ יד ןיא עליּפַא ןוא !םיסינ סנטייווצ ַא ןקילייה

 -רעד רָאנ ןוא סעמע םעד רַאפ ץערעכערעד ןוא ןעזניײא םוש ןָא ,םיסינ ןריפוצנַײרַא

 סעג רענעי רעדָא רעד ןַײרַא ךיז טסַאּפ טרָא םעד ףַא זַא ,ךיז טכַאד ייז סָאװ רַאפ

 לֶאו םעליוא רעקידנסיוומוא רעד יידעק ,סָאד ןפור ייז יו ,שינעטכַאדסיוא רעדָא

 ַא ןיא ,סעמע םענופ ןדָאש םוצ זיא ץלַא סָאד .עידעמָאק יד ןעז ןעמוק ןוא ןפַאג

 ,רעטסַײנ עשינַאּפש יד ןופ גנודנעש ַא עליפַא ןוא עטכישעג רעד ןופ גנוצעשגנירג

 -ענ יד ַאב ךעלטקניּפ ךיז ןטלאה סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ םירבַאכעמ יד םורָאװ

 ייז ןעוו ,םיצַארעמַא ןוא ןרַאכרַאב ראפ זדנוא ןטלַאה ,עידעמָאק רעד ןופ ןצעז|

 "טנערַאפ גונעג טשינ זיא סע ןוא .ייז ןכַאמ רימ זָאלניז ןוא טרעּפמולענמוא יוװ ןעעז

 עטנדרָאעגנַײא טונ ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,עבַאנפיוא טּפיוה יד זַא ,ןגָאז וצ גנורטכ

  םעליוא םעד ןטלאהרעטנוא ןלָאז סָאוו ,סעידעמָאס ןליּפש ןזָאל וצ זיא סענידעמ
 -םעלש רעד ןופ ןעוו טינ ןעוו ןעיירטשעצ םיא ןוא גנולַײוװרַאפ רעקידנעטשנָא טימ

 ןכיירנרעד ןעמ ןעק סָאד יו ױזַא ןוא ןייגקידייל ןופ טמוק סָאװ גנומיטש רעט

 וצ קירעביא ןיא ,רעטכעלש ַא רעדָא רעטונ א ,עידעמָאק זיא סע רעכיעוו טימ

 יו ןכאמ יי, ןלָאז ייז ,רעליּפש ןוא רעסַאפרַאפ יד ףַא ןקירד ןוא םיִלָאלל זלעטש

 טימ ןביירגרעד ןעמ ןעק ,טגָאזעג ןיוש יו ,סעמכַאמ ,ןכַאמ ייז ףרַאדַאב ןעפ

 ,ןסיױא ןיא ןעמ סָאװ סָאד עידעמָאק זיא סע רעכלעוו

 -עב ךַײלנרַאפ א ןָא ןעמ טלָאװ ליצ םעד זַא ,טרעפטנעעג ךיא טלָאװ ףיורעד

 ַא ןופ םורָאו .עטוג טשינ טימ רעדייא סעידעמָאק עטוג טימ טכיירגרעד רעפ

 רערעהוצ רעד טְלָאוו ,עידעמָאק רעטלעטשעגנעמַאװצ טוג ןוא רעשירעלטסניק

 טקיצטנַא ,סעמע םעד טימ טנרעלַאב ,סַאּפש םעד טימ טיירפרעד ןעמוקענסיורצ

 טציּפשיַאֿפ ,לדניווש םעד טימ טנרָאװעג ,קינָאל רעד טימ גולק ,גנולדנַאה רעד טימ

 רעד ןיא טכילרַאפ ןוא טײקנברָאדרַאפ רעד ןגעק טכַארבענפיוא ,ןליּפשייב יד טימ

 םעניא עידעמָאק עטוג יד ןפורסיורא ףראד ןעננוקריוו עלַא יד םורָאװ .טייקכעלטיז

 זיא סע ןוא .ןַײז טשינ לָאז רע ןפילשעג טינ ןוא יור יו .רערעהוצ :םעד ןופ טימעג

 ןיא טָאה סָאו ,עידעמָאק ַא זַא ,טייקכעלנעמוא רעצנַאג רעד טימ ךעלנעמ טשינ

 -רַאפ ןוא ןקידירפַאב ,ןלַײװרַאפ ןוא ןעיירפרעד טשינ לָאז ,סעלַײמ עלַא יד ךיז

 עטסרעמ יד ןענַײז סָאד יװ ,טינ ייז טָאה סָאװ יד יו רעמ ךאס א ,עָאנַאה ןפַאש

 ,רעטכיד יד טשינ ןענַײז ןירעד קידלוש ןוא .ףיוא טציא טריפ ןעמ סָאװ יד ןופ

 ץנַאי ןסייוו סָאװ ,ךַאס א ייז ןשיווצ ןענַײז ןַארַאפ םורָאװ ,ייז ןסַאפרַאפ סָאװ

 ױזַא רָאנ ;ןוט ןפרַאד ייז סָאװ טונ וצ ןיוש ןסייוו ןוא ןקידניז ייז סָאװ טימ טוג |

 .םעד ןנָאז ייז ןוא) ייז ןגָאז ,ןפיוקרַאפ םוצ עריוכס ַא ןרָאװעג ןענַײז סעידעמָאק יו

 םעד ןופ טשינ ןענַײז ייז ןעוו ,טפיוקעג טשינ ייז ןטלָאװ ןרָאיטקַא יד זַא ,(םעמע
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 ָאװ ,רָאיטקַא רעד סָאװ וצרעד ןסַאּפוצוצ ךיז םורעד טכוז רעטכיד רעד ןוא ,ןימ
 ריא טנעק ,סעמע ןיא סָאד זַא .םיא ןופ טרעדָאפ ,קרעוװ ןרָאפ ןלָאצַאב םיא ףרַאד
 ַא ןופ סענידעמ ערעזדנוא ןיא עטסַאפרַאפ סעידעמָאק לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןעז
 רענייפ טימ ,ןרעפ ןטנַאגעלע טימ ,ץייר ןוא ץנַאלג טימ לופ ,טנַאלַאט ןבַײרטסַײנ
 ןַא ,ליטס ןקיטרַא ןוא ןכיוה טימ לופ וצרעד ןוא ןצנעטנעס עטסנרע טימ ,קיגָאל

 -איטקא יד ןופ קַאמשענ םוצ ךיז ןסַאּפוצ סעמכַאמ רָאנ ;ייז טימ טגנילק טלעוו יד

 ךַארג ןטרעדָאפעג םעד טכיירגרעד ערעייז לייט רָאנ ןוא ,עלַא טשינ ןבָאה ,ןר
 | , | .םעמיילש

 יו םעדכָאנ זא ,ןבַײרש ייז סָאװ ףיורעד םוא קינייוװ ױזַא ךיז ןקוק ערעדנַא

 "סיוא ךיז ןוא ןפיולטנַא רעריטיצער יד ןזומ ,טריפענפיוא ןרעוו סעידעמָאק ערעייז

 . טעמכַאמ ,ןפָארטעג לָאמ ךַאס ַא טָאה סָאד יװ ,ןנָאלש טינ ייז לֶאֹז ןעמ ןטלַאהַאב

 ןופ דנַאש רעד וצ ןוא ןניניק עסיוועג ןופ ןדָאש םוצ ןכַאז ייז ןבָאה טלעטשעגרָאפ

 ,ןלַאפ עמיודעכוא עקיסַאּפ טשינ עלַא יד ןוא .סעֹכָאּפשימ עקידסעכויעמ עסיוועג

 ףיוה ןיא ןיא ןַארַאפ ןעוו ,ןטימענסיוא ןעוועג ןטלָאװ ,טינ ייז ןָאמרעד ךיא סָאװ

 ןעמ רעדייא סעידעמָאק יד ןקוקכרוד לָאז סָאװ ,שטנעמ רעגולק רעטנוװַאהַאב ַא

 טָאװ יד עלא רָאנ ,ףױה ןיא ףיוא טריפ ןעמ סָאװ יד רָאנ טינ ;ףיוא ייז טריפ

 לּממעטש ןַײז טימ גנוקיטעטשַאב ַא ןֶָא לָאז ,עינַאּפש ץנַאנ ןיא ףיוא טריפ ןעמ

 ױזַא .עידעמָאק םוש ןייק ןריפיוא ןזָאל טשינ טכירעג םוש ןייק ,טפירשרעטנוא ןוא

 ןיא סעידעמָאק יד ןקיש ייז רעדייא טיהעג ןַײז רעבַײרש-עידעמָאק יד ןלעוו םורַא

  ןבַײרש ןלעװ רעסאפרַאפ יד ןוא ,ןריפיוא ןענעק רעכיז ייז טעװ ןעמ ןוא ףיוה

 ןופ ןעמאזקע ןגנערטש םעד רַאפ עריומ סיוא ,םוידוטש ןוא טייקנטיהעג רעמ טימ

 ןכַאמ ןעמ טעוװ ןפיוא אזַא ףֵא .ןייגכרוד ןפרַאד קרעוו ערעייז סָאװ ,ןוויימ םעד

 :ןסיוא זיא ןעמ סָאװ ןכיירגרעד דייהרעכעלקילג טעװ ןעמ ןוא סעידעמָאק עטוג

 -םייג עשינַאּפש יד ןופ גנוניימ עטוג יד ייס ןוא קלָאפ םענופ גנולַײװרַאֿפ יד ייס

 ןרָאּפשנַײא ןוא סרָאטַאטיצער יד ןופ טייקרעכיז יד ןוא סערעטניא םעד ַײס ,רעט

 ,ןפָארטשַאב וצ ייז ימ יד ךיוא ךיז ןעמ טעוו

 -ברוד עבאנפיוא יד ןבעג םענעגייא םעד רעדָא ןרעדנַא ןא לָאז ןעמ ןעוו ןוא,
 רעכיז לייט ַא ןלעװ ,ןרעו טסַאּפרַאפ רעטַײװ ןלעװ סָאװ רעכיב-רעטיר יד ןקוקוצ

 -נוא ןרעכַײרַאב ןלָאז ייז ,טגָאז טייקידענעג רעַײא יו ,טקעפרעּפ ױזַא ןעמוקסיורַא

 ךעלנעמ ןוא ץנעװקַאלע רעד ןופ רעציוא ןרעַײט ןוא ןביל םעד טימ ךַארּפש רעזד
 טָאװ ,עַײנ יד ןופ ןַײש רעד ַאב ןרעוו טלקנוטרַאפ ןלָאז רעכיב עטלַא יד זַא ,ןכַאמ

 רָאנ ,רעיינקידייל יד רַאפ זיולב טשינ בַײרטרַאפטײצ ןכעלטנרַא םוצ ןעמוקפיוא ןלעוו

 קידנעטש לָאז ןניוב רעד זיא ךעלנעמ טשינ םורָאו ,עטקיטפעשַאב יד רַאפ ךיוא

 לָאז טייקכאוש עכעלשטנעמ יד ןוא דנַאטש רעכעלשטנעמ רעד ןוא טנַאּפשעג ןַײז

 .גנולַײװרַאפ רעשיטַײל ַא סעּפע ןָא ןטלַאהפיוא ךיז

 טימ רעקינָאנַאק רעד ןעמוקענוצ ןענַײז ךערּפשעג רעייז ןיא טרָא םעד וצ

 :ךעלַאנ םעד טנַאזעג ןוא ןפָאלענוצ זיא רערעש רעד ןעוו ,ךעלַאנ םעד

 טסעװעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,טרָא סָאד זיא ,טאיצנעציל רַאה ,ָאד טָא -
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 ןבָאה ָאד ןלָאז ןסקָא יד ןוא ור-גָאטימ וצ ךיז ןלעטשּפָא ףֵא טוג זיא'ס זַא ,טגָאזעג

 .עפעשעב ןוא זָארג שירפ
 .טרעפטנעעג ךעלַאג רעד טָאה -- ,ױזַא ךיוא ךיז טכַאד רימ ---

 ךיוא טָאה ,ןָאט וצ טקנעד רע סָאװ רעקינַאנַאק םעד טגָאזעג טָאה רע ןעוו ןוא

 טָאה סָאװ ,לָאט םענייש םעד ןופ טקָאלעג ,ייז טימ ןבַײלב וצ ןעמוקַאב קעשייכ רעי

 .טײרּפשעג ןניוא יד רַאפ םיא ךיז

 טָאה סָאװ ,ךעלַאג םעד טימ סעומש םעד ןופ יו ,ןופרעד ןסינעג וצ יידעק ןוא
 ןָאד ןופ םיטָארּפ רעמ ןסיוורעד וצ ךיז יידעק ןוא ,ןלעפענ ןביוהעגנָא ןיוש םיא

 טָאה סָאװ ,עמשטערק ןיא ןייגוצ רעניד ?ייט ןלױפַאב רע טָאה ,םיסיַײמ סטָאכיק
 -ַאב סעמכַאמ ,ןעמעלא רַאפ ןסע וצ ןעגנערב ןוא ,ןעזעגנָא טרָאד ןופ טַײװ טשינ ךיז

 -טנעעג רעניד ענַײז ןופ רענייא םיא טָאה ףיורעד .ןעור וצ ָאד רע טָאה טמיטש

 רעד ַאב ןַײז טציא ןיש זומ עיזיױזָארּפ רעד טימ לזײא-טסַאל סָאד זַא ,טרעפ

 ןופ ןעגנערב ןפרַאד טשינ לָאז ןעמ זַײּפש גונעג ךיז ףַא טנָארט רע ןוא עמשטערק

 | .ןטשרענ רעסיוא ךַאז ןייק טרָאד;

 -טַײר עלַא קעװַא ןיהַא טריפ ,טגָאזעג רעקינָאנַאק רעד טָאה -- ,ױזַא ביוא ---
 | ,?זײא-טסַאל סָאד קירוצ טגנערב ןוא סעמייהעב

 רעד ןָא רַאה ןַײז טימ ןדייר ןעק רע זַא ,ןעזעג ָאשטנַאס טָאה ,עסַײמ סייעב

 -ענ םיא ןענַײז סָאװ ,רערעש םעד טימ ךעלַאנ םעד ןופ עכַאנשַאה רעקידרעדייסעק

 ןסעזעג זיא רַאה ןַײז ּוװ ,גַײטש רעד וצ ןעגנַאגענוצ זיא רע ןוא ,קיטכעדרַאפ ןעוו

 :טנַאזעג םיא ןוא

 ךַײא ךיא ליוװ ,ןפיוועג ןַײמ ןופ טסַאל א ןעמענוצּפָארַא יידעק ,רַאה ןַײמ ---

 טעז ריא סָאװ ייווצ יד טָא :טייקטפעשיקראפ רעַײא טימ רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןגָאז

 רעד ןוא ףרָאד רעזדנוא ןופ ךעלַאנ רעד ןענַײז ,רעמינעּפ עטלעטשרַאפ יד טימי
 טכַאמעג ייז ןבָאה ,ןריפ וצ ױזַא ךַײא ןַאלּפ םעד זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,רערעש

 טימ רעבירַא ייז טנַײטש טייקידענעג רעַײא סעמכַאמ ,ךַײא וצ עניק רענייר סיוא

 ךַײא טריפ ןעמ זַא ,סע טסייה ,סעמע זיא סָאד ביוא ןוא .םיסַײמ עטמירַאב ערעַײא
 -ַאב וצ סָאד ךיַײא יידעק .ןטראנעג א ןוא רַאנ ַא יו רָאנ ,ןטפעשיקרַאפ ןַײק טשיצ

 ךיא יו ,ןרעמטנע רימ טעוו ריא ביוא ןוא ,ןנערפ סעּפע ךַײא ךיא ליוו ,ןזַײװ

 םעד ןּפַאטנָא טנַאה רעד טימ ןיילַא ריא טעוװ ,ןרעפטנע רימ טפרַאד ריא זַא ןכעד

 .טיירדעצ רָאנ ,טפעשיקראפ טשינ טנַײז ריא זַא ,ןעז טעוו ריא ןוא ?דניווש

 --- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ,ָאשטנַאס ןוז ,טסליוו וד סָאװ גערפ ---

 וד סָאװ סָאד ןוא ,סעשָאקַאב ענַײד עֶלַא ןבעגכָאנ ןוא ןרעפטנע ריד לע ךיא ןוא
 ,רערעש רעד ןוא ךעלַאג רעד ןענַײז ,םוא ןטרָאד ןעייג סָאװ טַײל יד זַא ,טסנָאז

 זא ןטכַאד ךיז לָאז ריד ןַיז טלָאמעג ץנַאנ ןעק ,טַײלסדנַאל עטנַאקַאב ערעזדנוא:

 -עב ריד וטסלָאז ,סעמע ןַא טימ סָאד ןענַײז ייז זַא רָאנ ,שעמַאמ ייז ןענַײז סָאד

 ,םיוא ױזַא ןעעז ייז ביוא זַא ,ןעמענַאב ןוא וטסלָאז ןביולנ .ןביולג טשינ ןפיומוש

 ןבָאה ,טפעשיקרַאפ ךימ ןבָאה סָאװ יד סָאװ ,רַאפרעד עדַאװַא סע זיא ,טסגָאז וד יוז

 -נָא גנירג ךיז טיג רעכַאמפעשיק סעמכַאמ ,ןעזסיוא ןוא טלַאטשעג רעייז ןעמונעגנָא:
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 יד ןעמונעגנָא עדַאװַא ןבָאה ייז ןוא ,ךיז טליוו ייז סָאװ טלַאטשעג יד ןעמענוצ
 .סָאװ סָאד ןעניימ ןענעק טסלָאז וד יידעק ,ערעזדנוא טנַײרפ ייווצ יד ןופ טלַאטשעג
 ,סעיזַאטנַאפ ןופ רעטנַאלּפ ַאזַא ןיא ןרעטנַאלּפוצנַײא ךיד יידעק ןוא טסניימ וד
 םיעזעט ןבָאה ךיז טימ טסלָאז עליפַא ,סױרַא ןענעק טשינ םיא ןופ טסלָאז וד זַא
 ןַײז טסעפ טשינ לָאז ךיא יידעק ןָאטעג עמָאטסימ סע ייז ןבָאה ךיוא ןוא .םידָאפ
 -אוו ,ןעמוקעג רימ וצ זיא ףעשיק רעד ןענַאװ ןופ ןסיוו טשינ ןוא קנַאדעג ןַײמ ַאב
 -ַאג רעד ןוא רערעש רעד ןטיײלנַאב ךימ זַא ,רימ וטסגָאז טַײז ןייא ןופ ביוא םור
 רעד ןיא ןציז ךימ ךיא עז טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ףרָאד רעזדנוא ןופ ךעל
 -רעביא יוװ ,סעכיוק עכעלשטנעמ םוש ןייק זַא ,רעכיז רימ ַאב ןיב ךיא ןוא גַײטש
 :עשז סָאװ ,ןרַאּפשוצנַײא ךימ טקעלקעג טשינ ןטלָאװ ,ןַײז טשינ ןלָאז ייז ךעלריטַאנ
 ךיא יו ןפיוא רעד זַא ,סָאד טא טשינ זַא ,ןעקנעד רעדָא ןגָאז ךיא לָאז ,וטסליוו
 טסעװעג םיא ןנעװו בָאה ךיא יו ,רענענייא רעד זיא ,ןרָאוװעג טפעשיקרַאפ ןיב
 ;עמ סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ ןנעו ןלייצרעד סָאו ,סעטכישעג עֶלַא ןיא טנעיילעג
 זַא ,םעד ךעיוקימ קַיור ץנַאג ןַײז ריד טסנעק וד זַא ױזַא ?טפעשיקרַאפ ייז טָאה
 א ןיב ךיא יו ױזַא סע ןענַײז ייז סעמכַאמ ,טסנָאז וד סָאװ סָאד טשינ ןענייז ייז
 -טנע ריד ךיא לע ,ןנערפ סעּפע ךימ טסליוו וד סָאװ םעד ךעַײש סָאװ ןוא .קרעט
 .ןגרָאמ זיב ןנערפ ךימ טסעוו וד עליפַא ,ךיא גָאז ,ןרעפ

 טָאה ןוא ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- !ערעזדנוא עטנרַאה ,ךימס ץיש ---
 ַאזַא ןבָאה לָאז טייקידענעג רעַײא ךעלגעמ סע זיא -- ,ןָאטעג יירשעג ןכיוה ַא

 - סָאװ זיא סָאד סעמע יו טשינ טעז ריא זַא ,ךרַאמ קינייװ ױזַא ןוא ךעיומ ןטרַאה
 יד טנַאה רעמ טָאה גנורַאּפשנַײא ןוא קילנמוא רעַײא ןיא ןזַא ןוא ,ךַײא גָאז ךיא
 רָאלק ךַײא ךיא ?יוװ ,ױזַא זיא סָאד לַײװ ,רָאנ ?ףעשיק רעד רעדייא טייקיליווזייב
 טָאנ ױזַא ךַײא לָאז ,רימ טנָאז ,טינ זַא .טפעשיקרַאפ טשינ טנַײז ריא זַא ,ןזַײװַאב

 ןַײמ ןופ סמערָא יד ןיא ןעז ױזַא ךַײא ריא טלָאז ןוא ןַײּפ םעד ןופ ןעיצסיױרַא

 | .ףיורעד ןטכיר טשינ עליפַא ךיז טעוװ ריא ןעוו ,אעניצלוד עטנרַאה

 סָאװ גערפ ןוא --- ,טגָאזעג טָאכיק ןָאד טָאה --- ןרעװשַאב ףיוא ךימ רעה ---

 -נַאנ רעד טימ ןרעפטנע ריד לע ךיא זַא ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא ,טסליוו וד |

 | .טייקכעלטקניּפ רעצ

 .ֿפיװ ןסיוו ןוא -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ךיא טעב סָאד טָא --
 רָאנ ,רעקינייוו טרָאװ ןייא ןָא ןוא רעמ טרָאװ ןייא ןָא ןנָאז רימ טלָאז ריא ,ךיא

 ןיא ףורַאב רעייז סָאװ יד ןופ ןטרַאװרעד וצ זיא סע יו ,סעמע ןצנַאג םעד טיפ

 ךופ ?טיט ןרעטנוא ,סָאד טריציטקַארּפ ,טייקידענעג רעַײא ,ריא יו ,רעוועג סָאד

 .רעטיר-רעדנַאו

 -יק ןָאד טָאה -- ,ךיא גָאז ,ןליוהרַאפ טשינ ךַאז םוש ןייק לע ךיא ---

 טימ סעמע ןַא טימ ךימ טסרעטַאמרַאֿפ וד םורָאװ ,גערפ --- ,טרעפטנעעג טָאכ

 ,ָאשטנַאס ,ךיז ןענערָאװַאב ןוא ןטעב ליפ ױזַא טימ ,ךיז ןרעפטנערַאפ ליפ ױזַא

 ,רַאה ןַײמ ןופ טייקיטכירפיוא ןוא טייקסטוג רעד טימ רעכיז ןיב ךיא ---

 4ימ ךיא גערפ ,ןעיניא רעזדנוא וצ ןָא ךיז רעהעג סָאד סעמכַאמ ןוא ,ךיא גָאז
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 יװ ,גַײטש ןיא טציז טייקידענעג רעַײא יו םעדכָאנ יצ ,ץערעכערעד ןצנַאג םעד
 ערענעלק רעדָא ערעסערג ןכַאמ טשינ ךַײא ךיז טליוו ,רעטפעשיקרַאפ א ,טנָאז ריא
 | ?טגָאז ןעמ יוו ,רעסַאוו

 -ָאלק דער .ָאשטנַאס ,רעסַאװ ןכַאמ טסייה סָאד סָאװ טשינ ייטשרַאפ ךיא ---
 .ךַײלג ןרעפטנע ריד לָאז ךיא טסליוו וד ביוא ,רער

 טניימ סָאד סָאװ ןייטשראפ טינ לָאז טייקידענעג רעַײא ךעלגעמ סע זיא ---
 יד טנַײפ ראפרעד ןעמ טָאה ?וש ןיא ?ערעסערג רעדָא רעסַאװ ערענעלק ןכַאמ
 טלָאװרַאפ טשינ ךַײא ךיז טָאה יצ טימרעד ןיימ ךיא זַא ,ןסיוו עשז טַײז ,ךעלגנִיי
 ?ןרַײמסיױוא טשינ ןעק ןעמ סָאװ טָאד ןָאט

 רעטציא ךיוא ןוא לָאמ ךַאס ַא ןוא :ָאשטנַאס ,ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,ןיוש ---
 טינרָאג זיא ןעיניא רעד םורָאװ ,ענָאקַאס רעד ןופ סױרַא ךימ םענ .רימ ךיז טליוז
 .ןייר ױזַא

 לטיּפַאק רעטסקיצרעפ ןוא ןיינ

 טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סָאװ ,ךערּפשעג ןגולק םעד ךעיוקימ ךיז טדער סע ּווז
 ,טָאכיק ןָאד רַאה ןַײז טימ טריפעג

 בָאה סָאד טָא .טקַאּפעג ךַײא בָאה ךיא -- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- !ַאה 9
 ןַײמ ,םיוא ךימ טרעה .עמַאשענ יד יװ ,ןבעל סָאד יװ ןסיוװ טלָאװעג ךיא גיי

 ןיא רע ןעוו םענייא ףַא ךעלטנייוועג טגָאז ןעמ סָאװ סָאד ןענעקייל ריא טנעק ,רַאה
 רע ,ןרָאװעג זיא ןשטנעמ םעד טימ סָאװ טשינ סייוו ךיא :עניול רעטונג ןיא טשינ
 ןעמ ןעוו ךַאז רעד וצ טשינ טרעפטנע ,טשינ טפַאלש ןוא טשינ טקנירט ןוא טשינ טסע
 -נורדעג ןופרעד זיא ?ןָאטענּפָא ףעשיק ַא םיא טָאה ןעמ שרעדנַא טינ ,םיא טגערפ
 -ַאנ יד טשינ טוט ןוא טשינ טפָאלש ןוא טשינ טקנירט ןוא טשינ טסע סע רעוו זַא ,ןעג
 טליוו םיא סָאװ ,רענױזַא טינ רעבָא ,טפעשיקרַאפ זיא ,גָאז ךיא סָאװ ,ןכַאז עכעלריט

 ךַײא טינ ןעמ זַא ,טקנירט ריא ןוא ,ךיז טליװ טייקידענעג רעַײא סָאװ סָאד ךיז
 ןעמ סָאװ ףיורעד טרעפטנע ריא ןוא ןסע וצ סָאװ טָאה ריא זַא ,טסע ריא ןוא
 - .ךַײא טנערפ

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ,ָאשטנַאס ,סעמע ןיא גנידצלַא סָאד --
 טימ ןוא ,ןפעשיק ײלרעלַא ןענַײז ןַארַאפ זַא ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא רָאנ --
 יא ןוא ןטייוצ םעד טימ רענייא ןטיברַאפ ךיז ייז ןבָאה ,ןַײז ןעק ,טַײצ רעד
 סע ייז ןגעלפ רעירפ שטָאכ ,וט ךיא סָאװ סָאד עטפעשיקרַאפ יד ןעוט טנַײה
 יוא ןנָאלק טשינ ךיז ןעמ ןעק טַײצ רעד ןופ ןעגנוריפ יד ןגעק זַא ױזַא .ןָאט טשינ
 זַא ,רעכיז ךיא ןיב דימ ַאב ןוא סייוו ךיא .ןעגנירד טשינרָאג ךיוא ייז ןופ ןעק ןעמ
 ןַײמ טימ ץנַאג ןַײז לָאז ךיא גונענ רימ רַאפ זיא סָאד ןוא רעטפעשיקרַאפ ַא ןיב ךיא
 ןיב ךיא זַא ,טקנעדעג טלָאװ ךיא ןעוו ,טנָאלּפעג קרַאטש ךימ טלָאװ סָאװ ,ןסיוװעג
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 זַא ןוא ןדכַאּפ ַא ןוא קַאלױמ ַא יו גַײטש ןיא ןריפ ךימ זָאל ןוא טפעשיקרַאפ טינ

 סָאװ ,ץוש ןוא ףליה ןַײמ ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ ,טַײלעמירַא ךַאס ַא שיױטנַא ךיא

 ,טיונ רעטספרַאש רעייז ןיא ןבענ טנעקעג ייז טלָאװ ךיא

 ,ךיא ;ָאז ,ןעוועג טוג טלָאװ -- ,טרעפטנעענּפָא ָאשטנַאט טָאה -- ,ךָאד ---

 -סימ ךימ ןיב ךיא ןוא עסיפט רעד ןופ ןיינסױרַא ןווּורּפ לָאז טייקידענעג רעַײא

 ריא ןופ ךַײא עליפַא ןוא ןכַאמ וצ רעננירנ סָאד טכַאמ רעצנַאנ ןַײמ טימ וועייכ

 -ַאר ןווארב רעַײא ףָא ןצעזפיוא ןווורּפ רעדיוו ךַײא טלָאז ריא ןוא ןעמענוצסיורַא

 ךיא לילרעוו ,רעטפעשיקרַאפ ַא ןיוש טנַאּפש ,ךיז טכַאד ,רע ךיוא סָאװ ,עטנַאניפ

 ,ןָאטענּפָא ןַײז םעוו סָאד ןעוו ןוא .קידעריױכשערָאמ ןוא קירעיורט ױזַא םיא עז

 סע טגנילעג רעמָאט ןוא .?גנַארעג םעַײנ ןכװ ןוא קילג ןווּורּפ רעטַײװ רימ ןלעוו

 גָאז ,טלָאמער .גַײטש ןיא ןײגוצנַײרַא קירוצ טעּפש טינ לָאמנייק ןיא ,טינ זדנוא

 ןצעזנַײרַא ,רענערטנּפָאװ רעַײרטעג ןוא רעטוג ַא יו ,ךימ ךיא ?עוו ,וצ ךַײא ךיא

 -מוא יױזַא ןַײז טעוו טייקידענעג רעַײא בוא ,טייקידענענ רעַײא טיס םענייניא

 .גָאז ךיא סָאװ סָאד ןזַײװַאב ןענעק וצ טשינ שירַאנ ױזַא ךיא ןוא ךעלקילג

 ,רעדורב ַָאשטנַאס ,טסנָאז וד סָאװ סָאד ןָאט ךיא לעװ ןנינעגרַאפ טײמ ---

 -ננעלעג ַא ָאד זיא'ס ןעז טסעוװ וד זַא ןוא -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה --

 ,ָאשטנַאס ,וד רָאנ .םורַא ןוא םורַא ןגלָאפ ךיד ךיא לעװ ,ןעַײרטַאב וצ ךימ טייה

 .קילנמוא ןַײמ ךעיוקימ טזיב וד טרַאנעג יו ןעז םעדכָאנ טסעוו

 רעד ןוא רעטיר רעקידנרעדנַאו רעד ןעוועג ןעמונרַאפ ןענַײז סעומש םעד ןיא

 ןענַײז סע ּוװ ,טרָא םעד וצ ןעמוקענוצ ןענַײז ייז זיב ,רענערטנּפָאװ רעכעלקילנמוא

 -עש רעד ןוא רעקינָאנַאק רעד ,ךעלַאג רעד ייז ףַא טרַאװעג ןיוש ןוא ןענַאטשעג

 ןוא ןנָאװ םענופ ןפקָא יד טנַאּפשעגסױא ףעקייט טָאה רעבַײרטנסקָא רעד .רער

 -שירפ ןיז סָאװ ,ץַאלּפ םענירג ןכעלדירפ םעד רעביא ןיינמוא ַײרפ טזָאלעג ייז

 יװ טַײל עטפעשיקרַאפ ענױזַא ַאב טשינ םיא ןופ ןסינעג ןטעבענ ךיז טָאה טייק

 ןטעבעג ןוא .רעגערטנּפָאװ ןַײז יו ,עטנרָאװעג ןוא ענולק יד ַאב רָאנ טָאכיק ןָאד

 רעד ןופ לַײװװ ַא ּףֵא ןײנסױרַא רַאה ןַײז ןבױלרעד לָאז רע ךעלַאג םעד רע טָאה

 ױזַא ןַײז טשינ ענַײז עסיפט יד טעוװ ,ןזָאל טשינ םיא טעוװ ןעמ ביוא םורָאװ ,גיײטש

 .רַאה ןַײז יו רעטיר ַאזַא ןופ טייקידנעטשנָא יד טרעדָאפ סָאד יװ ןייר

 רעייז טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ךעלַאנ רעד םיא טָאה ןענַאטשרַאפ

 ןעו זַא ,טַאהעג עריומ טשינ טלָאװ רע ןעוו ,םיא ַאב טעב רע סָאװ ןָאטעג ןרענ

 טעוװ ןוא עקינַײז סָאד ןָאט רעדיוו רע טעוװ ,רעיַײרפ ַא ןעזרעד ךיז טעװ רַאה ןַײז

 .טשינ םיא ןעק רענַײק ּגוו קעװַא

 .טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה -- ,ןפיולטנא טשינ טעוװ רע זַא ,ווערָא ןיב ךיא --- |

 ביוא ,רעמכאנ ןוא --- ,טגָאזעג רעקינָאנַאק רעד טָאה -- ,ךיוא ךיא ןוא ---

 ןופ ןטערטּפָא טשינ טעוו רע זַא ,רעטיר ַא יװ ,טרָאו סָאד ןבעג רימ טעוװ רע

 | | .ןביולרעד טשינ םיא ןלעוו רימ זיב זדנוא

 -ַצלַא טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה --- ,טרָאװ ןַײמ בינ ךיא ---

 ײרפ טשינ .שטנעמ רעטפעשיקרַאפ ַא יו ,ןיב ךיא ןעוו טַארפיב --- ,טרעהעג גניד

 זיי 4020 ---



 ןעק ,טפעשילרַאפ ךימ טָאה סָאװ רעד םורָאװ ,ליוו ךיא סָאװ רימ טימ ןָאט וצ

 רָאי טרעדנוח ַײרד טרָא םענופ ןריר ןענעק טשינ ךימ לָאז ךיא זַא ,יױזַא ןכַאמ

 ךרוד ןעננערבקירוצ ךימ רע ןעק ,ןפָאלטנַא ןבָאה לָאז ךיא עליפַא ןוא ,דנַאנַאכָאנ

 | . ,ןטפול רעד

 ןופ ןזָאלסױרַא טגעמענ םיא ייז ןבָאה ,ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא לַײװ ןוא

 יז ןעוו ןוא ,ןגעװ עוויוט סנעמעלַא ןופ ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,טַארפיב ,גַײטש רעד
 .ןעװ ,טקיטסעלַאב ייז ךעייר רעד טלָאװ ,טענַײטעג רע טָאה ,קינייוװעניא םיא ןזָאל

 ,םיא ןופ ּפָא טשינ ןטערט ייז

 םיא ןענַײז ןעוװעג שטָאכ ,טנאה יד רעקינָאנַאק רעד םיא ַאב טָאה ןעמונעג

 טזָאלעגסיױרא םיא ןעמ טָאה ןעיורטעג ןוא טרָאװ ןַיז ףֵא ןוא ,ןדנובעג טנעה יד

 .גַײטש רעד ןופ סױרַא זיא רע סָאװ ,טיירפעג ריש ןָא ןוא קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא

 ףעקייט ןוא ןעוועג זיא רע גנַאל יו ןניוצעגסױא ךיז רע טָאה ,ןטשרעמעלַא םוצ

 ייוצ ןבענעג םיא טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא עטנַאניסָאר ןַײז עו ןיהַא ןעגנַאנעגוצ

 | :טגָאזעג ןוא ןטניה ןפַא ךעלשטעּפ

 ןוא ןױרק ,רעטומ רעטשטנעבעג ןַײז ֹוצ ןוא טָאנ וצ ךָאנ ףָאה ךיא

 וד :ךיז ןשטניוו רימ יו עדייב ןעז ךיז רימ ןלעװ ןכינניא זַא ,דרעפ יד ןופ ?לגיּפש

 ,ףורַאב םעד ןריפסיוא ,קידנטַײר ריד ףַא ,ךיא ןוא ןקור ןפַא ריד ַאב רַאה ןַײד טימ

 .טקישעג טלעוו רעד ףָא טָאנ ךימ טָאה םיא וצ סָאװ

 -עגּפָא ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס טימ רע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה טָאכיק ןָאד יו ןוא

 רעטרעטכַײלרעד ַא טרָאד ןופ רע זיא ןעמוקעגקירוצ ןוא טרָא טַײוװ א וצ ןטָארט

 .ןלעפַאב םיא טעװ רעגנערטנּפָאװ ןַײז סָאװ סָאד ןריפוצסיוא קעשייכ רעמ טימ ןוא

 סיורג יװ טרעדנּוװעג ךיז טָאה ןוא רעקינַאנַאק רעד םיא ףַא טָאה טקוקענ

 טדער רע סייעב דנַאטשרַאפ אזַא סױרַא ךָאד טזַײװ ןוא סעאנושעמ ןַײז זיא סע

 -רעירפ ןיוש זיא סע יװ ,םוטרעטיר ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו רָאנ ןוא טרעפטנע ןוא

 ןופ רעטרירעג ַא ןוא .סעינמערטס יד רע טרילרַאפ ,ןרָאװעג טנַאזעג ֿלָאמ עקיד

 ףֵא ןטרַאװ זָארג םענירג ןפַא טצעזענסיוא ךיז ןבָאה עלַא יו םעדכָאנ ,דיילטימ

 :טגָאזעג םיא רע טָאה ,ץכענעיילרעטנוא סרעקינָאנַאק םעד

 רעַײא ףֵא טקריוועג ױזַא ןבָאה לָאז סע ,רעקילעדַא רַאה ,ךעלנעמ סע זיא ---

 ךַײא ןריר זיב ,רעכיב-רעטיר יד ןענעייל ענסַאּפעטסוּפ ערעטיב סָאד טייקידענעג

 עמיודעכוא טפעשיקרַאפ טנעז ריא זַא ,ןבױלג טלָאז ריא ,טַײוװ ױזַא ןעניז ןופ

 סעמע ןופ זיא סע טַײװ יו ,סעמע ןַײז וצ ןופ טַײוו ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןשינעכַאז

 ,ךעיומ רעכעלשטנעמ אזַא ןעניפעג ךיז לָאז סע ךעלגעמ ןיא יוװ ןוא '?רעקעש רעד

 יד טלעוו רעד הַא ןפעמע ןא טימ ןענַײז ןעוועג זַא ,ןדַײרנַײא ןזָאל ךיז לָאז סָאװ

 -נָאזיּפַארט עלַא יד ,רעטיר עטמירַאב עננעמ עצנַאנ יד ןוא סעסידַאמַא ריש ַא ןָא

 -נַאו יד טימ סעַײכיטַײר יד ,עינָאקריה ןופ סעטרַאמסקילעפ ,םירָאסייק רעד

 ןוא ןעלננַארעג ןוא ןזיר ןוא סרעטסנָאמ ןוא גננעלש עלא יד ,ןעיורפננוי עקידנרעד

 לַאלש ַאזַא ,ןשינעגעגַאב עשילרעטסיוא ןוא ןנעלשעג ןוא ןפעשיק םינימ עלַא יד

 -- רעגערטנפָאװ ליפ ױזַא ,סנסעצנירּפ עטבילרַאפ ?יפ ױזַא ,ןנוצנָא עטרילַאק טימ
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 יױזַא ,ןקיטייװצרַאה ןוא ווירב ליפ ױזַא ,סעקילרַאק עשימָאק ליפ ױזַא ,ןטשריפ

 סע יװ ,ןעגנוריסַאּפ עזָאלניז ליפ יװַא ןעמעלַא םעד וצ ןוא ןעיורפ עקידעדּוווג ליפ

 זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןעק ,רימ עיינענ סָאװ ?רעכיב-רעטיר יד ןיא ןַארַאפ ןענַײז

 ןוא ןגיל ןענַײז ייז זַא ,ַײברעד טשינ טכַארט ךיא ןוא ייז ןעייל ךיא ןַאמזלָאק

 סָאװ ךימ ּפַאכ ךיא ,רעבָא ,רָאנ יװ ,עָאנַאה עסיוועג ַא ייז ןופ ךיא בָאה ,ןיזטכַײל

 טנַאװ רעד ןיא רעדַײלש ַא רעכיב יד ןופ עטסעב סָאד ךיא ביג ,ןענַײז ייז סנױזַא

 וצ טלָאמעד בָאה ךיא ןעוו ,ןפרַאו וצ סָאד רעַײפ ןיא עליפא טיירג ןיב ךיא ןוא

 ,עשירעריפרַאפ ןוא עשלַאפ יו ,סע ןענידרַאפ ייז יו ,ןפיוה-רעטַײש ַא טנַאה רעד

 ןופ רעטכַארטסיױא יו ,טינ עסַאמעגַאמ ןייק ךעלטנייוועג ייז טימ טָאה ןעמ סָאװ

 םעד טייהנגעלעג ַא ןביג סָאו רעכיב יו ,ןבעל רעגייטש םעַײנ ןוא סעטקעס עַײנ

 םִאֹו ,ןטייקשירַאנ יד ןטלַאה סעמע רַאפ ןוא ןביולג לָאז רע לבעּפ ןקידנסיוומוא

 -רעד ייז זַא ,עפצוכ ליפ ױזַא ךיז ןיא ךָאנ ןבָאה ייז ןוא .ןבירשעגנ ייז ןיא ןעייטש

 םע יו ,עקילעדַא ענעריובעגליוװ ןוא עגולק יד ןופ טסַײנ םעד ןריוורַאפ ךיז ןגעוו

 ךַײא ןבָאה ןוא טייקידענעג רעַײא ןופ טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ןופרעד ןעז וצ זיא

 ןריפ ךַײא ןוא גַײטש ַא ןיא ןרַאּפשנַײא ןזומ ךַײא לָאז ןעמ עגַאל רעד וצ טריפרעד

 וצ טרָא ןופ רעניט ַא רעדָא בייל ַא סעּפע םוא טריפ ןעמ יװ ,רופ-ןסקָא ןַא ףַא

 טָאה ,טָאכיק ןָאד רַאה ,ךע .רַאפרעד סטלָאצעג ןעמענ ןוא ןזַײװַאב וצ ףַא טרָא

 פכײסעלַאב יד ןופ ענכַאמ רעד ןצ םוא ךַײא טרעק ןוא ןיילַא ךיז ףֵא סענָאמכַאר

 ךַײא ןלעפעג ןיא ?מיה םעד סָאװ ,לכייס םעד טימ ןצונ וצ ךיז יו טסייװ ןוא

 סָאװ סניוזא ןענעייל וצ טסַײג רעַײא ןופ בָאג עכעלקילג יד ןצונ וצ יוװ ,ןבעג וצ

 .סעווישכ רעַײא ןרעסערגנרַאפ ןוא ןסיוועג רעַײא ןעננערב ןצונ לָאז

 ,רעכיב ןענעייל ,וצרעד טניונעג טנעז ריא לַײװ ,עקווַאד טליוו ריא ביוא ןוא,

 עקילייה יד ןיא טנעייל ,ןטייקכעלרעטיר ןוא ןטייקשידלעה ןנעוו ןלייצרעד סָאװ

 ןכַאז ערָאװ עזעידנַארנ ןעניפעג ריא טעװ טרָאד .םיטפָאש יד ןופ ךוב סָאד ןטפירש

 ,טאיריװ א עינאטיזול טָאה טָאהעג .קיטומ יו רָאו ױזַא ןענַײז סָאװ ,םיסַײמ ןוא

 ַא עיליטסאק ,רעדנַאסקעלא ןַא דנַאלנכירג ,ןלאבינא ענַאטרַאק ,רַאזעצ ַא םיור
 ,זעדנאנרעפ זעלַאסנָאנ א עיזולַאדנַא ,דיצ ַא עיסנעלַאװ ,זעלַאסנָאג ןַאנרעפ טשריפ

 עד זערעּפ איסראנ ַא זערעכ ,סעדערַאּפ עד ַאיסרַאג ָאנעיד ַא ַארודַאמערטסקע

 -עייז סָאװ :ןָאעל עד לעונַאמ ןָאד א עיליוועס ,ָאסַאיליסרַאג ַא ָאדעלָאט ,סאנראוו

 -עדנווואב ןוא סונעג ןפַאשרַאפ ,ןענרעל ןוא ןלַײװרַאפ ןענעק םיסיַײמ עקיטכעמ ער

 .ייז ןענעייל סָאװ רעטסַײנג עטסכעה יד ַאב ןפורפיורַא גנור

 ןופ דנַאטשראפ םעד ןַײז קידריו סעמע ןַא טימ טעװ ןענעייל ַאזַא טָא,

 אזא ןופ ריא טעוו ןעמוקסיורַא ןוא ,טָאכיק ןָאד רַאה ןַײמ ,טייקידענעג רעַײא

 ,טייקסטוג ןיא טנרעלענ ,טייקידנעטשנָא ןיא טבילרַאפ ,עטכישענ ןיא רָאלק ןענעייל

 .םענָאדכַאּפ ןָא ןוא טנאװעג ,עריומ ןָא ןוא קיטומ ,ןטיז יד ןיא טרעסעבעגסיוא

 ןופ ןעמָאנ ןטוג םוצ ןוא ןצונ םענענייא םוצ ,טָאנ ןופ דעוװָאק םוצ ץלַא סָאד ןוא

 ,טסּוװרעד ךימ בָאה ךיא יוװ ,טייקידענעג רעַײא ,טרָאד ןופ סָאװ ,ַאשטנַאמ ַאל

 .םַאטשּפָא ןוא שעריוש רעַײא ריא טיצ
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 טָאה רע ןעוו ןוא רעקינָאנַאק םעד ןופ דייר יד טָאכיק ןָאד טָאה טרעהעגסיוא

 םוצ ןוא טקוקעגנָא לַײװ עננַאפ ַא םיא רע טָאה ,טקידנערַאפ טָאה רענעי ןעזעג

 | | :;:טנָאזעג ױזַא ףָאס

 -ײז טייקידענעג רעַײא ןופ דייר יד זַא ,רעקילעדַא רַאה ,ךיז טכַאד רימ ---

 ןייק רָאנ ןענַײז טלעו רעד ףֶא זַא ,ןבענ וצ ןייטשרַאפ רימ ןעוועגנ טליצענ ןענ

 ,שירענגיל ,שלַאפ ןענייז רעכיב-רעטיר עֶלַא יד זַא ןוא ןעוועג טשינ רעטיר-רעדנַאוו

 ךיא קסָאװ ןָאטענ טכעלש בָאה ךיא זַא ןוא ענידעמ רעד רַאפ זָאלצונ ןוא ךעלדעש

 -סגרע סָאד ןוא ייז ןיא טביולגעג בָאה ךיא סָאװ רעגרע ךָאנ ןוא טנעיילעג ייז בָאה

 ַא ןופ ףורַאב ןרעווש םעד ןעמונעג רימ ףַא בָאה ןוא ךָאנ ייז גלָאפ ךיא סָאװ עט

 ןעועג זַא ,ּפָא רימ טנקייל ריא ןוא ,זדנוא ןענרעל רעכיב יד סָאו ,רעטיר-רעדנַאוו

 ןוא דנַאלנכירג ןופ טשינ ,ַאלואג ןופ טשינ ,סעסידַאמַא יד טלעוו רעד הַא ןענַײז

 | ' .ייז טימ לופ ןענַײז ןטפירש יד סָאװ ,רעטיר עֶלַא יד טשינ
 רעקינַאנַאק רעד םיא טָאה -- ,טגָאז טייקידענעג רעַײא יו סָא ַאב סָא --

 | .טרעפטנעעג ףיורעד
 :טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ םיא טָאה ףיורעד ןוא

 ןדָאש סיורג רימ ןבָאה רעכיב יד זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה טייקידענעג רעַײא --

 -רַאפ גַײטש ןיא ןוא טרדיפעגּפָארא ןעניז םענופ ךימ ןבָאה ייז סעמכַאמ ,טכַארבעג
 סָאװ ,ערעסעמע ,רעכיב ערעדנַא ןענעייל ןעמענ ךיא לָאז רעסעב זַא ןוא טרַאּפש

 .רעמ ןענרעל ןוא ןלַײװרַאפ

 .טגָאזעג רעקינַאנַאק רעד טָאה --- ,קיטכיר ---

 ןיפעג ,לכייס ןיימ טיול --- ,טרעפטנעענּפָא טָאכיק ןָאד טָאה -- ךיא ןוא ---

 ,רעטפעשיקרַאפ רעד ןוא רענענושעמ רעד טנַײז ,טייקידענעג רעַײא ,ריא זַא ,סיוא

 ןוא םענייא ןדעי ַאב ןעמונעגנָא ןיא סָאװ ,ךאז א טרעטסעל ריא סָאװ טימרעד

 רעַײא טוט סָאד יו ,םיא טנקייל סע רע זַא ,סעמע אזַא רַאפ טכַארטַאב טרעוז

 -עייז ןוא רעכיב יד ףַא סױרַא טנָארט ריא סָאװ ,קַאסּפ םעד טנידרַאפ ,טייקידענעג

 ןיא סידַאמַא זַא ,ןדײרנַײַא ןצימע ןלעוו םורָאװ .ךַײא ןרענרע סָאװ ,רענעייל ער

 עקידנכוזננארעג ערעדנַא יד ענענייא סָאד ןוא ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףַא רָאג

 ןלעוו יו ענענייא סָאד טקנוּפ ןזיא ,ייז טימ ?ופ ןענַײז סעטכישענ יד סָאװ ,רעטיר

 ךרע יד זַא ןוא טשינ טליק זַײא זַא ,טשינ טנַײש ןוז יד זַא ,ןדיירנַײא זצימע

 ןצימע לָאז סָאװ ,טסַײג ַאזַא טלעוו רעד ףָא טלָאמענ רָאנ סע זיא יוװ .טשינ טקיטעז

 -רָאב ןופ יּונ ןוא סעּפירָאלפ טימ עסַײמ יד זיא סעמע טשינ זַא ,ןדיירנַײא ןענעק
 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,עלביטנַאמ ןופ קירב רעד ןוא סָארבַארעיפ טימ ןוא עינָאג

 ,סעמע זיא סָאד זַא ,טליוו ריא סָאו ַאב רעווש ךיא ?ןַאמעלרַאש ןופ טיַײצ רעד

 ןיא זעוועג זַא ,ןניל א ןַײז ךיוא זומ ,ןניל ַא זיא סָאד ביוא ןוא !נָאט זיא טציא יוז

 רעד ,ךַײרקנַארפ ןופ ןרַאּפ ףלעווצ יד ,עמַאכלימ-ַאיַארט יד ,ליכַא ןַא ,רָאטקעה ַא

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ נָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ זיא סָאװ ,דנַאלגנע ןופ סוטרַא גיניק

 ךיז ןעק ןעמ ןוא .טונימ עדעי ךַײרגיניק םעניא םיא ַאב םיא ףַא טרַאװ ןעמ ןוא םָאר
 יד ןוא ָאניקסעמ ָאנירַאװג טימ עטכישעג יד זיא ןניל א זַא ,ןנָאז ןגעוורעד ךיוא
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 ןאטסירט ןָאד ןופ עביל יד זיא שיפירקָאּפַא זַא ,רעכעב ןקילייה םעד טימ עסַײמ

 ןַארַאפ ןעוו ,טָארעצנַאל ןוא עווענעשז ןופ עביל יד יו ,עדלָאזיא ןניניק רעד טימ

 סָאװ ,טנָאינטטניק רעטומ יד ןעזעג ןבָאה וצ טַאמיק ןעקנעדעג סָאװ ,ןשטנעמ ןענַײז

 ,רעכיז ױזַא זיא סָאד ןוא .דנַאלננע ץנַאג ןיא ןרעקנעשנייוו עטסעב יד ןעוועג זיא

 טָאה יז ןעוו ,ןגָאז רימ טנעלפ דַאצ סנטַאט םענופ עבָאב ןַײמ יו קנעדענ ךיא זַא

 ,טנַײמ ?קינייא ,טרָאד ענעי טסעז} :ןײגַײברַאמ עטסָאבעלַאב עטסוי ַא ןעזעג

 יז טָאה יז זַא ,סױרַא ןופרעד םענ ךיא ."אנַאינַאטניק רעטומ יד יו סיוא יז טעז

 ןוא .ךליב א סריא ןעֹז טזומעג ץינרע יז טָאה ,סלַאפנלַא ,רעדָא ,ןענעק טזומעג

 -ייש רעד ןוא ןרעטעּפ טימ עטכישעג יד זיא רָאװ טשינ זַא ,ןנָאז ןענעק טעוו רעוו

 ןגיניק יד ַאב ןרעמאק-רעוועג יד ןיא ןעמ טעז טנַײה ךָאנ ןעוו ,ענָאלענַאמ רענ

 -יג רעד טָאה םיא טימ סָאװ ,ןנָאװ ַא ןופ ?לשיד ַא יו רעסערג ?סיב ַא ,טנוּפש םעד

 ןיא ןגױלפעג זיא רע ןכלעוו ףֵא ,דרעפ םענרעצליה םעד טעוװעריקעג רעטעּפ רעב

 סעילַאװסעצנָאר ןיא ןוא ,לטָאז סַאקעיבאב טגיל טנוּפש םעד ןבעל ןוא ?ןטפול רעד
 -עג זַא ,ןעז וצ זיא ןופרעד ןוא .סיורג יד קילעב ַא יװ ,ןרָאה סנַאדלָאר ךיז טניפעג
 עמיודעכוא ןדיצ ןענַײז ןעוועג זַא ,רעטעּפ זיא ןעוועג זַא ,ןרַאּפ ףלעווצ ןענַײז ןעוו

 זַא .סערוטנַאװַא ערעייז ףֵא ךיז טזָאל ןעמ זַא ,ןעמ טנָאז ייז ןנעוו סָאװ ,רעטיר

 רעשיזעגוטרַאּפ רעד ןעוועג זיא רעטיר-רעדנַאװ ןייק טשינ זַא ,ןיוש רימ טנָאז ,טינ

 ןגָאלשעג ךיז טָאה ןוא עינָאגרָאב ןייק קעװַא זיא סָאװ ,ָאלרעמ ןופ ָאַאָאשז רעביג

 ןעזַאמ םיא טפור ןעמ סָאװ ,ינרַאשט רַאה ןטמירַאב םעד טימ סַאר טָאטש רעד ןיא

 ןַאטסעמער ןופ ירנעה ןעזָאמ טימ לעזַאב טָאטש רעד ןיא ךָאנרעד ןוא ,רעטעּפ

 ןוא .ןעמָאנ ןסיורג ַא טימ ןוא ןכָאצינ טימ סױרַא רע זיא ןנעלשענ עדייב ןופ ןוא

 -ַאּפש יד עינָאנרָאב ןיא ךיוא ןבָאה טריפעגכרוד סָאװ ,ןלעוד ןוא סערוטנַאװַא יד

 םוק םאטש ןַײז ןופ סָאװ) ַאדַאכיק ערעיטונ ןוא ַאברַאב ָארדעּפ םיריובינ עשינ

 םעד ןופ ןיז יד ןעמוקעגייב ןבָאה ןֹוא ,(עיניל רעשירעכָאז רעכַײלנ טיול ,סױרַא ךיא

 .ָאלַאּפ ןַאס עד ףַארג

 -רעפ ןָאד דנַאלשטַײד ןיא לגנַארעג ןכוז זיא ןרָאפעג זַא ,ךיוא רימ טנקייל,

 םעניא רעטיר ַא ,עגרָאי רעסימ טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה רע ּוװ ,ַארַאװעג עד ָאדנַאנ

 ןטסעמרַאפ יד סַאּפש ַא ןענַײז ןעוועג זַא ,טנָאז .ךַײרטסע ןופ סעקוד םענופ זיוה

 סעצלַאפ עד זַיול ןעזָאמ ןופ ןעוטפיוא יד ,ָאסַאּפ ןופ ,סענַאיניק עד ָארעוס ןופ

 -לעה ךַאס ַא ךָאנ טימ ,עיליטסַאק ןופ רעטיד ַא ,ןַאמזונ עד ָאלַאצנָאנ ןָאד ןנעק

 ןענַײז סָאװ ,סענידעמ עדמערפ ןוא עניה ןיא רעטיר עכעלטסירק ןופ ןטייקשיד

 ,ןענעקייל ייז טעוו סע רעװ זַא ,ךַײא ךיא גָאז לָאמַאכָאנ זַא ,רָאװ ןוא טכע יוזא

 .לבייס ןטעשִאּפ ןָא ןוא ןעניז ַא ןָא שטנעמ ַא ןַײז טעוו

 ןוא זסעמע ןפיוה םעד ףַא ,טפַאנעג טָאה ןֹוא רעקינָאנַאק רעד זיא ןענאטשעג

 יד ןיא ףיא רע טנװַאהַאב יו ןוא ,טשימעגפיונוצ טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,סנגיל

 .,,םוטרעטיר ןקידנרעדנַאװ ןַײז ןופ םיסַײמ יד וצ סעכַײש א ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עלַא

 | :טרעפטנעעג יוזַא םיא טָאה רע ןוא

 .םָאװ ,ןופרעד סעמע זיא סעּפע זַא ,טָאכיק ןָאד רַאה ,ןענעקייל טשינ ןעק ךיא ---
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 -רעדנַאװ עשינַאּפש יד ךעַײש סָאו ,רעקירעד ,טגָאזעג טָאה טייקידענעג רעיא

 ךיא .ןרַאּפ עשיזיוצנַארפ ףלעווצ ןענַײז ןעוועג זַא ,םיקסַאמ ךיוא ןיב ךיא .רעטיר

 ףָאשיביצרע רעד סָאװ ,ץלַא סָאד ןָאטעגפױא ןבָאה ייז זַא ,ןביולג טשינ רעבָא ליוו

 סָאװ ,ןרילַאװַאק ייז ןענַײז ןעוועג זַא ,זיא סעמע רעד םורָאװ ,ייז ןנעוו טביירש

 ,ןרַאּפ ןבענעג ןעמָאנ ַא ייז ןוא ןבילקענסיוא ייז ןבָאה ןניניק עשיזיוצנַארפ יד

 טומ רעייז םימ ,גנַאר רעייז טימ ךיז ןשיווצ ךַײלג ןעוועג ייז ןענַײז עלַא סעמכַאמ

 ױזַא טפרַאדַאב ייז ןבָאה ,ןעוועג טשינ ױזַא ןענַײז ייז ביוא ,סלַאפנלַא .ערווװג ןוא

 -ַאיטנַאס ןופ ןדרָא רעד טציא יװ ,ןדרָא רעזעיגילער ןימ ַא סע זיא ןעוועג ןוא ,ןַײז

 עלַא ןזומ טרָאד ענעבירשעגנַײא יד זַא ,טנכער ןעמ סָאװ ,ַאװַארטַאלַאק רעדָא ַאנ

 טגַאז טנַײה יו ױזַא ןוא ,ןרילַאװַאק ענעריובעגליוװ ןוא עקיטומ ,עקיטכעמ ןַײז

 ןגָאז טלָאמעד ןעמ טנעלפ ,ַארַאטנַאקלַא ןופ רעדָא ןַאוכ ןַאס ןופ ריִלַאװַאק ןעמ

 ןעמ סָאװ ,עכַײלג ףלעווצ ייז ןענַײז ןעוועג סעמכַאמ ,ןרַאּפ ףלעווצ יד ןופ רילַאװַאק

 :י | .ןבילקעגוצ ןדרָא ןזעיגילער םעד רַאפ טָאה

 ָאדרַאנרעב ענעגייא סָאד ,טינ קעפאס ןייק רָאנ זיא ,דיצ ַא זיא ןעוועג זַא,

 טלייצרעד ןעמ סָאװ ,םיסַײמ עלַא יד ןָאטענפױא ןבָאה ייז זַא רָאנ ,ָאיּפרַאק לעד

 ,רעטעּפ טשריפ םעד ןופ טנוּפש םעד ךעַײש סָאװ .קעפאס רעסיורג ַא זיא ,ייז ןופ

 לטָאז סָאקעיבַאב טימ םענייניא ךיז טניפענ רע זַא ,טנָאז טייקידענעג רעַײא סָאװ

 ךיא זַא ,דניז רעסיורג ןַײמ הַא עדיומ ךיא ןיב ,ןגיניק יד ןופ ןרעמַאק-רעוװעג יד ןיא

 ,ןעזעג ךיא בָאה ?טָאז םעד שטָאכ זַא ,קיטכיזצרוק ױזַא ןוא קידנסיוומוא ױזַא ןיב

 ,סיורג ױזַא זיא רע ןעו טַארפיב ,טקרעמַאב טשינ טנוּפש םעד רעבָא ךיא בָאה

 | .טגָאז טייקידענעג רעַײא יו

 ןָאד טָאה -- ,ןַארַאפ קעפָאס םוש ןָא טרָאד זיא רע זַא ,ךַײא ךיא גָאז ---

 ןלעפ ַא ןיא טגיל רע זַא ,ךַײא ךיא בינ ןעמיס ַא ןוא --- .טרעפטנעעגּפָא טָאכיק

 .ןעלמיש טינ לָאז רע יידעק ,ל?דייש

 ךיא רָאנ -- ,טרעפטנעענ רעקינָאנַאק רעד טָאה -- ךעלנעמ זיא ץלַא --

 ךיא טשינ קנעדעג ךיא זַא ,ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,סנדרָא יד ַאב ךַײא רעווש

 רע טייקכעלגעמ יד זָאלרעד ךיא שטָאכ ,ןגעוו טסעד ןופ ,ןעזעג ןבָאה םיא לָאז

 יד ןיא ןביולג וצ וועיוכעמ ןיב ךיא זַא ,טינ סע טניימ ,ןעניפעג ןטרָאד ךיז לָאז

 ןרעוו סָאװ ,רעטיר עטּפאכ רעצנַאג רעד ןופ ןוא סעסידַאמַא עֶלַא יד ןופ סעסַײמ
 רעַײא יװ שטנעמ ַאזַא זַא ,טינ ךיוא טקיטכערַאב סָאד ןוא ,טנכערענסיוא טרָאד

 לָאז ,לכייס טימ ןעקנָאשַאב ,שטנעמ רעטבַאנַאב ןוא רעכעלטנרַא ןַא ,טייקידענעג

 -נֶא ןענַײז סָאװ ,ןסעַאגושעמ ענדָאמ ענושעמ ײלרעלַא יד זַא ,ןדײרנַײא ןזָאל ךיז

 .ןעגנוריסַאּפ עסעמע ןענַײז ,רעכיב-רעטיר עזָאלניז יד ןיא ןבירשעג



 לטיּפַאק רעטסקיצפופ

 ןשיווצ ןבָאה רעקינַאנַאק םעד טימ טָאכיק ןָאד סָאװ ,םיכוקיוו עגולק יד ןגעוװ
 .ןעגנוריסַאּפ ךַָאנ טימ ,טריפעג ךיז

 -עג ןענַײז סָאװ רעכיב --- ,טרעפטנעעגּפָא טָאכיק ןָאד טָאה --- !ןַײפ יי
 יד ןופ עמָאקסַאה רעד טימ ןוא ןגיניק יד ןופ שינעביולרעד רעד טימ טקורד

 טימ ןעמעֶלַא ןופ ןרעוו ןוא ,ןקוקרעביא םוצ טקישעגנַײרַא ייז טָאה ןעמ ןעמעוו וצ

 -ענ ןופ ,ךַײר ןוא םירָא ןופ ,ןיילק ןוא סיֹורג ןופ טביולעג ןוא טנעיילעג ןגינעגרַאפ

 ומ ,טרָאװ ןייא טימ ,ןרילַאװַאק ןוא רעיײבעלּפ ןופ ,עקידנסיוומוא ןוא עטנרעל

 ענַײז ,ןרעהעג טשינ ןלָאז ייז דנַאטש ןוא דַארג רעסָאװ וצ ,ןשטנעמ םינימ עֶלַא

 געוו / "ר יצרעד יז לַײװ ,סעמע ןופ םינָאּפ אזא טימ ךָאנ וצרעד ןוא ,רעקעש רָאנ

 -יױרק ערעייז ןוא טָאטש רעייז ןנעוו ,רעטיר יד ןופ רעטומ רעד ןוא רעטָאפ םעד

 ךָאנ גָאט ןוא טקנוּפ ךָאנ טקנוּפ ,רעצכעוטפיוא ןוא טרָא ,רעטלע רעייז ןגעוו ,םיוו

 ..ןָאטענפיוא ןבָאה רעטיר יד ןוא יד רעדָא רעד ןוא רעד סָאװ ,גָאט

 לױמ רעַײא ןופ סױרַא טשינ טננערב ,טייקידענעג רעַײא ,ףיוא ןיוש טרעה,

 רענולק ַא סָאװ טימרעד ךַײא טָאר ךיא זַא ,רימ טביילג ןוא ,גנורעטסעל אזַא

 סָאד קַאמשענ יװ ןעז ריא טעוװ ,ןייֵלַא ריא ייז טנעייל ,טינ זַא .ןָאט ףרַאד שטנעמ

 -עד יוװ ןגינענרַאפ רערעסערג א ןַײז ךָאנ ןעק יצ ,ןילַא ריא טגָאז .זיא ןענעייל

 ןקידוז ןופ ערעזַא עסיורג ַא זדנוא רַאפ ָאד ךיז טזַײװַאב סע ןעוו ,רימ זגָאז ,טלָאמ

 ןשידקע ןוא גנעלש ךיז ןציירק ןוא ריא רעביא ןעמיווש סע ןוא ךעּפ ןקידלזעלב

 טרעהרעד ערעזָא רעד ןטימ ןופ ןוא סעַײכ עכעלקערש ןוא עדליוו םינימ עלַא ןוא

 טסקוק וד סָאװ ,טזיב וד רעוו ,רעטיר ,וד, ;לָאק קירעיורט רעייז ,קירעיורט ַא ךיז

 רעטנוא זיא סָאװ ,סטוג סָאד ןבָאה טסליװ וד ביוא ,ערעזָא רעכעלקערש רעד ףַא

 ןוא טסורב רעקיטכעמ ןַײד ןופ טומ םעד זַײװַאב ,ןליוהרַאפ ןרעסַאװ עצרַאוװש יד

 סע טסוט וד בא ןוא .רעקיל ןקידנענערב ןצרַאוװש ןַײז ןיא ןַײרַא ךיד ףרַאװ

 יד ןוא ןַארַאפ ָאד ןענַײז סָאװ ,רעדנּוװ עסיורג יד ןעז וצ טרעוו טשינ וטזיב ,טשינ

 -צרַאװש רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלדיימ-ףעשיק ןביז יד ןופ ןצַאלַאּפ ןביז
 - ?"טייק

 ןייק רע טכַארט ,לָאק עכעלקערש סָאד טרעהרעד רעטיר רעד ר יו ןוא,
 טשינ עֶליִפַא טפרַאװ ןוא ,טשינרָאנ טימ טשינ ךיז טנכער ןוא רעביא טשינ ךַאז

 ןוא טָאנ וצ רעביא ךיז טינ רע רָאנ ,םישובלַאמ-רעצנַאּפ ערעווש יד ךיז ןופ ּפָארַא

 ןוא ,ערעזָא רעקידוז רעד ןופ טימ רעד ןיא ןַײרַא ךיז טפרַאװ ןוא עמַאד ןַײז וצ

 םופ ןַײז טָאה רע וו טסייוו רע ךָאנ רעדייא ןוא םורַא ךיז טקוק רע ךָאנ רעדייא

 ןעמוק רעדלעפ-םגעזילע יד סָאװ ,רעדלעפ עטילבעצ ףַא ךיז רע טניפעג ,טלעטשעג

 טנַײש ןוז יד ןוא רערעטיול ?מיה רעד ןיא םיא ךיז טכַאד טרָאד .ייז וצ טשינ

 ענעסקַאוװעצ ענירג טימ ?דלעו ?יטש ַא םיא רַאפ ךיז טזַײװַאב טרָאד .רעלעה

 סָאד טקיצטנַא רעיוא םעד ןוא גיוא סָאד טיירפרעד טייקנירג רעייז סָאװ ,רעמייב
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 ,ךעלענייפ עטרילָאק-ליפ עקניניילק ריש ַא ןָא ןופ גנַאזעג עטנרעלענסיוא טשינ
 .,לבייט א רע טעזרעד אד .ןגייווצ ענעטכָאלפעג יד ןשיוצ םוא ןעגנירּפש סָאװ

 םעניד רעביא טפיול ,רענעסַאנעצ לָאטשירק יו ,סנַײז רעסַאװ עליק סָאד סָאװ

 רעטַײװ .לרעּפ ענייר ןוא דלָאג טּפיזעגרעביא יו ,ךעלעדנייטש עסַײװ ןוא דמַאז

 -למרימ ןטָאלג ןוא סיּפשַאי םענעדישרַאפ ןופ טכַאמענ םענורב ןקיצנוק א רע טעז

 ןוא ךעלכעלעש-לשומ עניילק ּוװ ,ןטריצעג שיפרָאד ַא ,ןטייווצ ַא רע טעז ָאד .ןייטש

 גנונעדרָאמוא ןיא ךיז ןשימ ךעלעביטשיעכַאּפערעשט עטיירדעג עלעג ןוא עסייוו

 ױזַא ,ןדישרַאפ ןקריוו ,ןדנַארַאמש עמורק ןוא ,לָאטשירק ןקיצנַאלג ךעלקיטש טימ

 .רעוויוג ָאד יז זיא ,רוטַאנ יד ךָאנ טכַאמ סָאװ ,טסנוק יד זַא

 ַא רעדָא סָאלש רעטסעפ ַא םיצולּפ םיא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא רעטַײװ טרָאד,

 ךעלמערוט ענַײז ,דלָאג ןוויסַאמ ןופ ןענַײז ןרעיומ ענַײז סָאװ ,ץַאלַאּפ רעקיטכערּפ

 ,טכַאמעג ךעלרעדנוװ ױזַא ןצנַאגניא ןוא ,ןטניצַאה ןופ ןריט ענַײז ,ןטנעמיד ןופ

 ןוא לקנוברַאק ,ןטנעמיד יו רענימ טשינ ןיא סָאװ ,ףָאטש רעד יװ ךָאנ רעמ זַא

 ןָאק ךָאנ סָאװ ןוא .יובענ ןַײז רערעַײט זיא ,ןדנַארַאמש ןוא ךלָאנ ,?רעּפ ,ןעניבור

 טמוק ץַאלַאּפ םענופ ריט רעד ךרוד יו טעז ןעמ ןעוו ,ןעז וצ ןשטניוו ךיז ןעמ

 ץנַאלג םעד ןלָאמסיױא טציא םענ ךיא ןעוו סָאװ ,ןעיורפננוי לָאצ עשביה ַא ןַײרַא

 ,טינ סע ךיז טלייצרעד סעטכישעג ןיא סָאוו ,רעדיילק ערעייז ןופ טכַארּפ ןוא

 ךָאנרעד טמענ ,ךיז טכַאד ,ייז ןופ עטסנעש יד ןוא ,ןעמונעג טשינ קע ןייק טלָאװ |

 -ידח רעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ,רעטיר ןקיטומ םעד ַאב טנַאה יד ןָא

 ץַאלַאּפ ןכייר םעד ןיא ,ןדיירוצסיוא טרָאװ ַא ןָא ,ןַײרַא םיא טריפ ןוא ,ערעזַא רעק

 ןוא ,טאהעג םיא טָאה עמַאמ יד יװ ןָאטסױא ךיז םיא טסייה ןוא סָאלש רעדָא

 -עקעמש טימ םיא יז טרימשַאב ךָאנרעד ןוא רעסַאװ םירָאװ ןיא סיוא םיא טדָאב

 -רעּפ ַא ,סקידעקעמש ַא ,דַײז ןטסניד ןופ דמעה א ןָא םיא טוט ןוא ןבלאז עקיד

 ַא ףױרַא םיא ףַא טפרַאװ ןֹוא רעטנוא טמוק יורפגנוי עטייווצ ַא ןוא סטרימופ

 ַא ּפֶא רענױזַא טסָאק ,ןעמ טְנָאז ,ןטסקיצניוו םוצ סָאװ ,?סקַא יד ףֵא ?טנַאמ

 | ...רעמבָאנ ןוא עצנַאג א טָאטש

 םעד ךָאנ זַא ,זדנוא טלייצרעד ןעמ ןעוו .,ןעז ןיוש ןעמ ןעק ךָאנ סָאװ ןוא;

 טימ ןשיט יד טפערט רע ּוװ ,לַאז ןטייווצ ַא ןיא ןַײרַא םיא ןעמ טריפ ןעמעלַא

 ?רעטפעלּפענ ןוא רעטפַאנרַאפ ַא ןייטש טבַײלב רע זַא ,טיירגעג קַאמשענ אזַא

 ןוא ןעניטשרוב ןופ רעסַאװ ןטריליטסיד ןיא ןשַאו טנעה יד םיא ןעעז רימ ןעוו

 ?לוטש םענרענייבנפלע ןַא ףַא קעװַא םיא טצעז ןעמ ןעוו ?ןעמולב עקידעקעמש

 ןעו ?ןגַײװש ןכעלרעדנּוװ טימ םיא ןענידַאב ןעיורפננוי עלַא יװ טעז ןעמ ןעוו

 קעשייכ רעד זַא ,עטעװַארּפענוצ קַאמשענ ,םילָאכַײמ ליפ ױזַא םיא טגנַאלרעד ןעמ

 ןעמ ןעוו ךָאנ יו טנַײה ?ןקערטשוצסיוא טנאה יד רעירפ ןכלעוו וצ טשינ טסייוו

 ?טמוק יז ןענַאװ ןופ טשינ טסייוו ןעמ ןוא ןסע םַאב טליּפש סָאװ ,קיזומ יד טרעה

 יִא ףֵא טבַײלב רעטיר רעד ןוא ןשיט יד ןופ ּפָארַא טמענ ןעמ ןעוו ,ןסע ןכָאנ ןוא

 טכירעגמוא ןוא ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןייצ יד ךיז טקינייר ןוא טרַאּפשעגנָא לוטש

 עֶלַא יו יורפננוי ערענעש א ךָאנ לָאז םעד ןופ ריט רעטייווצ ַא ךרוד ןַײרַא טמוק
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 ןלייצרעד ןָא םיא טבייה ןוא רעטיר םעד ןבעל קעװַא ךיז טצעז ןוא ,עקידרעירפ
 -עבוא טפעשיקראפ סָאלש םעד ןיא זיא יז יו ןוא זיא סָאד סָאלש ַא רַאפ סָאװ

 -עייל סָאװ ,רענעייל יד ןקיצטנַא ןוא רעטיר םעד רעביא ןשַאר סָאװ ,ןכַאז עמיוד

 ?עטכישענ ןַײז ןענ

 -רַאמ ןיוׂש ןעמ ןעק ןיילַא ןופרעד םורָאװ ,רעננעל ןעיצ טשינ ָאד ליוװ ךיא,

 -רַאפ יז זומ ,ןענעייל טשינ לָאז ןעמ עטכישעג-רעטיר א ןופ לייט רעסָאװ זא ,ןייטש

 ,רימ טביילג ןוא .רענעייל םאב גנורעדנוװַאב ןפורסיורא ןוא ןגינעגרַאפ ןפַאש

 עקיזָאד יד טנעייל ,טגָאזעג רעירפ ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ןוא ,טייקידענעג רעַײא

 טעװ רע ןעוו ,ןבַײרטרַאפ רעיורט םעד ךַײא ןופ ןלעװ ייז יו ןעז ריא טעװ ,רעכיבי
 ןיא ךַײא טניפענ ריא ביוא ,ןרעסעברַאפ גנומיטש רעַײא טעוו ןוא ,ןלַאפַאב ךַײא
 .עניול רעטכעלש ַא

 ןיב ,רעטיר-רעדנַאװ ַא ןיב ךיא טניז זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןעק ןייֵלַא ךיז ןגעוו ,

 טגאװעג ,ךעלפעה ןוא דלימ ,ןגיוצרעד ןוא קיבעגַײרפ ,קידנעטשנָא ןוא קרַאטש ךיא

 .ףעֶשיִק ןיא ןוא עסיפט ןיא ,ימ רעד ןיא טעװעטרַאהרַאפ ןוא קידלודעגנ ,ךייוו ןוא

 א יװ גַײטש רעד ןיא רעטרַאּפשרַאפ ַא ץיז ךיא יו טשרע זיא גנַאל טינ שטָאכ ןוא

 טַײז ןַײמ ףא ןַײז טעו למיה רעד ביוא ,ןנעו טסעד ןופ ךיא טכַארט ,רענעגושעמ

 גיניס ,םערָא ןקרַאטש ןַײמ טימ ,געט יד ןרעוו וצ ,ןגעקרעד טשינ ?לזַאמ סָאד ןוא

 סָאװ ,טייקדלימ יד ןוא קנַאד םעד ןזַײװסױרַא ןענעק לָאז ךיא ּוװ ,עכולעמ ַא ןופ

 טשינ זיא סע ,רַאה ןַײמ ,טרָאװ ןַײמ ףַא ,םורָאװ :ןצרַאה ןיא רימ ַאב גָארט ךיא

 - ,רערעדנַא ןַא יו טייקדלימ ןופ עדימ יד ןזַײװעצסױרַא ןַאמירֶא רעד סעליוכעיעב
 "יא ןזיולב ךיז טניפעג סָאװ ,קנַאד רעד ןוא ,עדימ יד ,יז טציזַאב רע ןעוו עליפַא
 "וט םיסַײמ ןָא טייקמורפ זיא סע טיט יװ ,ךאז עטױט ַא ןיא ,שטנּוװ םענ

 ַא ןקישוצ רעכיג סָאװ רימ לָאז ?זַאמ סָאד זא ,טלָאװעג םורעד טלָאװ ךיא .םיוו

 ץרַאה ןַײמ ןזַײװסױרַא ןענעק לָאז ךיא יידעק ,רעסייק ןרעוו לָאז ךיא טייהנגעלעג
 ןַײמ ,אצנַאּפ ָאשטנאס ןעמיֹרַא םעד טָא רעקירעד ,טנַײרפ עניימ ןָאט טטוג טימ

 ןלעו םיא טלָאװ ךיא ןוא ,טלעו רעד ןיא שטנעמ רעטסעב רעד ,רענערטנפַאװ

 ךיא רָאנ ,טנָאזענוצ םיא סע בָאה ךיא זַא ,גנַאל ןיוש סָאו ,םוטנטשריפ ַא ןבענ
 .ןריגער וצ טַאטש ןַײז ןַײז קיעפ טשינ לָאז רֶע עריומ בָאה

 רע טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד רַאה ןַײז ןופ טרעהרעד ָאשטנַאס טָאה םיוק
 :טנָאזעג ױזַא םיא וצ

 ןבעג רימ ןוא ןַײז ךעירטַאמ ךיז ,טָאכיק ןָאד רַאה ,טייקידענעגנ רעַײא לָאז ---

 ךיא ןוא טגָאזעגוצ לָאמ ?יפ ױזַא רימ טָאה טייקידענעג רעַײא סָאװ ,םוטנטשריפ סָאד

 יד ןלעפ טשינ טעוװו רימ זַא ,ךַײא רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,ננַאל ױזַא ףיורעד טרַאװ

 ךיא בָאה ,ןבָאה טשינ טייקיעפ יד ךיא לעוװ רעמָאט ןוא .ןרינער וצ סָאד טייקיעפ

 ןיא סענידעמ יד ןרַאה יד אב ןעמענ סָאװ ,ןשטנעמ ןענַײז ןַארַאפ זַא ,ןגָאז טרעהעג

 -ער רעד רַאפ ןיוש ןגרָאז ייז ןוא עטַאר עכעלרעי ַא רַאּפרעד יז ןלָאצ ןוא עדנערַא
 סָאװ טנער רעד ןופ טסינעג ןוא ןניוצענסיוא סיפ יד ,ךיז טציז רַאה רעד ןוא גנוריג

 .ךַאז ןייק ּפַא ןוא ןָאט ךיוא ךיא לע ױזַא .ןָא טשינ םיא טייג רעמ ןוא םיא טינ ןעמ
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 טנער ןַײמ ןופ ןסינעג רימ לעװ ןוא ,ןסיוו ןלעװ טינ טשינרָאג ןופ ןוא ןקוק טשינ

 .ּפעק יד ןכערב ךיז ענעי ןלָאז ןוא ,סעקוד ַא יו

 -רנעטשרַאפ זיא ,טגנָאזעג רעקינָאנַאק רעד טָאה -- ,ָאשטנאס רעדורב ,סָאד ---

 רעד ףרַאד ןפַאש טייקיטכערעג רָאנ ,עסָאנכַאה ךעיוקעמ ךיז טדער סע ןעוו ךעל

 ,ןוא ?כייס ןדַארג ןוא טייקיעפ ןבָאה ןיוש ןעמ זומ וצרעד ןוא ,טאטש םענופ רַאה

 יד ןיא ָאטשינ ןזיא סָאד ביוא םורָאװ .ןפערטוצנַײרַא ןליוו ןטוג םעד ,רעקירעד

 טפלעה םורעד .עקידסעֶאט ןַײז ןליצ יד ןוא ןעלטימ יד ךיוא ןיוש ןזומ ,ןּפיצנירּפ

 .םעד ןופ שטנגוו ןטכעלש םעד ןגעק זיא ןוא םימָאט םעד ןופ שטנווװ ןטוג םעד טָאג

 | .ןטציּפשעגרעביא

 -ןַאס טרעפטנעעג טָאה -- סעיפָאזַאליפ יד ףַא טשינ ךימ ייטשרַאפ ךיא ---

 -נטשריפ סָאד ןעמוקַאב לעװ ךיא יו ?ענש ױזַא זַא ,רָאנ סייוו ךיא --- ,ַאצנַאּפ ָאשט

 ןוא ץרַאה ?יפ ױזַא ךָאנ בָאה .ךיא .ןרינער וצ סָאד יװ ןסיוו ןיוש ךיא לעוװ ,םוט

 טינ עכולעמ ןַײמ ןיא גיניק ןַײז ןענעק ?עװ ןוא רערעדנַא ןַא יו ףונ ליפ ױזַא ךיוא

 ןָאט ךיא לעװ ,ןַײז ןיוש ךיא לעוו ןוא .רענַיז ןיא ניניק רעדנַא רעדעי יו רענרע

 סָאװ ןָאט ךיא לעוו ,ךיז טליוו רימ סָאװ ןָאט ךיא לעװ ןוא ,ךיז טליוו רימ סָאװ

 ןַײז ךיא לעװ ,ןצרַאה םוצ זיא רימ סָאוו ןָאט ךיא לעװ ןוא ,ןצרַאה םוצ זיא רימ

 טשינ ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,רעמ טשינ ןעמ ףרַאד ,ןדירפוצ זיא ןעמ זַא ןוא ,ןדירפוצ

 רימָאַל ןוא טנוזעג רימ טַײז ןוא טַאטש רעד ןעמוק ןיוש לָאז ןוא .סיוא זיא ,רעמ

 .ןטייווצ םוצ טנָאזעג רעדנילב ןייא טָאה יוװ ,ןדיירפ ןיא ןעז ךיז

 רָאנ ,ָאשטנַאס ,טסגָאז וד יוו ,סעיפָאזָאליפ עטכעלש ןייק טשינ ןענַײז סָאד

 -נטשריפ ןעיניא םעד ןגעוו ןנָאז וצ סָאװ ךַאס א ןַארַאפ ךָאנ זיא ,ןעמעלַא םעד ץוכ|

 : .םוט

 :טָאכיק ןָאד ןפורעגנָא ךיז טָאה ףיורעד

 טיול זיולב ךימ טכיר ךיא ,ןגָאז וצ ןַארַאפ זיא ָאד סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 טשריפ רַאפ טכַאמענ רענערטנֿפָאװ ןַײז טָאה סָאװ ,ַאלוַאג ןופ סידַאמַא ןסיורג םעד

 טשריפ רַאפ ןכַאס עטָארַאכ םוש ןָא םורעד ןעק ךיא ןוא עמריפ ?זדניא םעד ןופ

 -נַאו ַא סָאװ ,סרעגערטנּפָאװ עטסעב יד ןופ רענייא זיא סָאוװו ,ןַאצנַאּפ ָאשטנאס

 .טאהעג ןעוו טָאה רעטיר-רעד

 טָאכיק ןָאד סָאװ ,ןטיײקשירַאנ יד רעביא רעקינָאנַאק רעד טָאה טניוטשענ

 רעד ןופ רעטיר םעד ןופ ערוטנעװַא יד ןלָאמענ טָאה רע יוװ ,טנָאזענסױרַא טָאה

 סָאװ ,סעסַײמ עטכַארטעגסױא יד ןופ טָאה רע קורדנַײא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ערעזָאו

 רעד רעביא טרעדנווועג ךיז רע טָאה ףָאס םוצ ןוא טנעיילעג רעכיב יד ןיא טָאה רע

 רַאה ןַײז סָאװ ,םוטנטשריפ םוצ ױזַא ךיז טסַײר סָאװ ,ןָאשטנַאס ןופ סעשּפיט

 .טנַאזעגוצ םיא טָאה
 -נַאגעג ןענַײז סָאװ ,רעניד סרעקינָאנַאק םעד ןעמוקענקירוצ ןענַײז ל?ַײװרעד

 ַא ןעמונעג ייז ןבָאה שיט ַא רַאפ .?זײא-טסַאל סָאד ןעגנערב עמשטערק ןיא ןענ

 ןופ ןטָאש ןיא טצעזעגקעװוַא ךיז ןוא עקנַאל רעד ןופ זָארג ענירג סָאד ןוא ךיּפעט

 ןרעוונָא טשינ לָאז רעבַײרט-ןסקָא רעד יידעק ,ןסענענ ייז ןבָאה טרָאד ןוא רעמייב
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 יױוַא ןבָאה ייז יו ןוא .טגָאזעג ןיוש זיא סע יו ,טרָא םעד ןופ טײקמעװקַאב יד

 ןופ ןעגנילק ?קעלג ַא ןוא ןנַײװצ ןופ ןקַאנק ַא טרעהרעד םיצולּפ ייז ןבָאה ,ןסעגעג

 ןוא ,ןעוועג ייז ןופ טַײװ טשינ ןענַײז סָאװ ,זָארנדליװ ןטכידעג ןוא םעטסוק ןשיווצ

 ,גיצ עקיטכערּפ ַא ןעמוקסיורַא זָארגדליװ םעד ןופ ןעזרעד ייז ןבָאה עגער רעד ןיא

 -עג ןוא ךעטסַאּפ א ריא זיא ןעגנַאנעגכָאנ .ןיורב ןוא םַײװ ,ץרַאװש עטקעלפעג ַא
 ןבַײלב ןייטש לָאז יז טצונ ןעמ סָאװ ,רעטרעוו ןײמ םעד ריא וצ טדערעג ןוא ןגירש

 "וקענוצ גיצ ענעפַאלטנַא יד ןיא ,ענעקַארשרעד ַא .עדערעשט ןיא ןיינקירוצ רעדָא

 .ןבילבענ ןייטש טרָאד זיא ןוא ,ןטעבעג ךיז טלָאװ יז יו ,ןשטנעמ יד וצ ןעמ

 ײװ ןוא רענרעה יד רַאפ ןעמונעגנָא יז ןוא ךעטסַאּפ רעד זיא ןעמוקעגרעטנוא

 :טדערעג ריא וצ רע טָאה ,ןייטשרַאפ ןוא ןטכַארט טנעקעג טלָאװ יז

 טסעקנָאלב וד יו ,עטקעלפעג ,וד ,עטקעלפעג ,עדליוו ,גיצ עדליוו וד ,ךַא ---

 ,ןעשעג ריד טימ זיא סָאװ ?רעטכָאט ,ךיד ןקערש ףלעוו ערעסָאװ !םוא סנטצעל

 ןוא ,עווייקענ ַא טזיב וד זַא ,ןעשעג ןעק שרעדנַא סָאװ ,רָאנ ?עקנינייש ןַײמ ,גָאז

 -רַאפ וד סָאװ ,עֶלַא יד ,ןרעוו ייז ןלָאז ןטלָאשרַאפ ?ןקִיורַאב טשינ ךיד טסנעק וד

 םוא ךיד רעק ,עקניביל ,םוא ךיד רעק !ךָאנ ייז טסוט וד ןוא ייז ףַא ךיד טסקוק

 וטסעוו רערעכיז רעבָא ,ןדירפוצ ןַײז טשינ רעשפע טסעו !עדערעשט ןיא קירוצ

 ןוא עקרעטיה רעייז .סעטרעװַאכ ענַײד טימ רעדָא לַאטש ןיא ריד ַאב רַאפרעד ןַײז

 ןוא טריוװרַאפ ױזַא םוא טסייג ןיילַא וד זַא רָאנ ,ןַײז טפרַאדַאב וטסלָאװ עקרעריפ

 ?ןָאט ןיוש ייז ןלָאז עשז סָאװ ,טריפרַאפ

 רעמ ןוא ,ױזַא טדער ךעטסַאּפ רעד יו ןופרעד ןָאטעג עָאנַאה טָאה םעליוא םעד

 ;ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא רעקינָאנַאק םעד ןָאטעג עָאנַאה טָאה ךָאנ

 טלַײא ןוא לסיבַא ךַײא טקַיורַאב ,רעדורב ,ביל ךַײא זיא ןבעל סָאד יו --+

 -ענ א זיא יז בוא םורָאװ .עדערעשט ןיא גיצ יד ןבַײרטוצמײהַא ױזַא טשינ ךַײא

 טְלָאז ריא יו ,טקניטסניא ןכעלריטַאנ ריא ןיינכָאנ יז זומ ,טנָאז ריא יוװ ,עווייק

 ריא טעװ ,ןַײוװ זָאלנ יד טֶא סיוא טקנירט ןוא ןסיב םעד טָא טמענ .ןרעטש טינ ריא

 , .ןעורּפָא טעוו לַײוװרעד גיצ יד ןוא סעַאק רעַײא ןליטש

 -עג קיטש ַא ,ןכָאטשעגנָא רעסעמ ןפַא ,יײברעד םיא רע טָאה טגנַאלרעד ןוא

 | | ,קילָארק ַא ןופ ןקור ןטרעכיור
 -ַאב ךיז ןוא ןעקנורטעג ,טקנַאדעג ןוא שיילפ סָאד ןעמונעג טָאה ךעטסַאּפ רעד

 :טגָאזעג ףיורעד דלַאב ןוא טקיור

 -ַאנ ַא רַאפ ןטלַאה ךימ ןלָאז ןטייקידענעג ערעַײא ןלעוו טשינ טלָאװ ךיא ---

 ,לכײסרַאב 8 ֹוצ יו עמייהעב רעד וצ דער ךיא סָאװ םעד סעמכַאמ ,ןשטנעמ ןשיר

 ךיא .דייר ענַײמ ןיא קנַאדענ רענעגרָאברַאפ ַא ןַארַאפ זיא ,ןסעמע רעד ןיא ,םורָאוו

 -מוא יו ןסיוו טשינ לָאז ךיא טסָארּפ טַײװ ױזַא טשינ רעבָא ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא ןיב
 , .םעמייהעב טימ ןוא ןשטנעמ טימ ןייגוצ

 סייוו ךיא םורָאװ -- ,טנָאזעג ךעלַאג רעד טָאה -- ךַײא סע ביולג ךיא ---

 -סַאּפ ןשיווצ זַא ןוא עטנרעלעג ךיז ןופ סױרַא ןבינ גרעב יד זַא ,גנורַאפרעד ןופ

 : | .ןפָאזָאליפ ךיז ןעניפעג רעכעט
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 ייז ןעמענ -- ,טרעפטנעעגנ ךעטסַאּפ רעד טָאה -- ,רַאה ןיײמ ,םינָאּפלָאקלַא --

 ,ןּפַאטנָא טנעה יד טימ ןוא ןביולג סָאד טלָאז ריא יידעק ןוא .ןשטנעמ עטינעגנ ןַײרַא

 סָאד ביֹוא זיא ,ןטעבעגמוא ,ןייֵלַא ךימ טעברַאפ ךיא זַא ,ןסייה ןעק סָאד שטָאכ

 לעװ ,ןַײא ךיז טרעה ,ןרַאה ענַײמ ,סָאד טרענַאב ריא ןוא קיטסעל טשינ ךַײא זיא

 רעד טָא סָאװ ןקיטפערקַאב טעװ סָאװ ,גנוריסַאּפ עסעמע ןַא ןלייצרעד ךַײא ךיא
 ,טנָאזעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ךיוא ןוא טגָאזעג טָאה (ךעלַאנ ןּפַא קידנזַײװנָא) רַאה

 :ןפורעגנָא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה ףיורעד

 -רעטיר ןופ ןטָאש ַא סעּפע ךיז ןיא טָאה לַאפ רעד ךיז טכַאד רימ יו ױזַא ---

 ןוא ,ןרעג ץנַאג ןרעהסיוא ,רעניימ רעדורב ,ךַײא ךיא לעוװ ,שינעלעטשנַײא רעכעל

 סעמכַאמ ַײס ןוא עמכָאכ סיורג סעמבַאמ ייס ,ןרַאה עֶלַא יד ןָאט ןלעוו ענענייא סָאד

 ןעיירפרעד ,ןּפַאכרַאפ סָאװ ,סעסַײמ עשילרעטסיוא ןופ רעבָאהביל עסיורג ןענַײז ייז

 רעכיז סָאד ייז טעוװ ,ייטשרַאּפ ךיא יוװ ,עסיַײמ רעַײא ןוא ,םישוכ יד ןלַײוװרַאפ ןוא

 | .ןרעה עֶלַא ןרימ ,טניירפ ןַײמ ,ןָא טבייה ,ןפַאשרַאפ

 ןייגוצ רימ לכיא --- ,ןפורעגנָא ךיז ָאשטנַאפ טָאה -- ,סױרַא ךיז םענ ךיא ---

 םורָאװ ,געט ַײרד הַא ןסענָא ךימ לע ןוא ?כַײט םענעי טָא וצ ץכענייט םעד טימ'

 -נַאװ א ןופ רענערטנּפָאװ ַא ףרַאד ,טָאכיק ןָאד רַאה ןַײמ ןופ טרעהעג בָאה ךיא יו

 ,םורָאוװ ,ןַײרַא םיא ןיא טיינ סע לפיוו ,םיא טינ ןעמ ןעוו ,ןסע רעטיר ןקידנרעד

 סקעז ןוא דלַאו ןטכידעג ַא ןיא ןטלַאהפיוא ןזומ ךיז ןלָאז ייז ןכַאמ ךיז ןעק סע

 טימ רעדָא רעטַאז טשינ א םוא טיינ ןעמ זַא ןוא .םיא ןופ סױרַא ןענעק טשינ געט
 .עקשיק ערַאד ,לָאמַא טפערט סע יו ,ןרעוו םיא ןופ ןעק ,סעברָאט עקידייל

 וד ּוװ ריד יינ --- ,טנַאזעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנאס ,טכערעג טזיב ---

 רעד ןבענ רָאנ טלעפ רימ ןוא טאז ןיוש ןיִב ךיא ,טסנעק וד סָאװ סע ןוא טסליוו

 םעד ןופ עסַײמ יד קידנרעהסיוא ןבענ ריא ךיא ?עוװ סָאד ןוא ,ןקיט ריא עמַאשענ

 | | .ןשטנעמ ןביל

 -ָאנַאק רעד טָאה -- ,סעמָאשענ ערעזדנוא ןקיט ןבעג ױזַא רימ ןלעוו עֶלַא ---

 רע סָאװ ןלייצרעד ןעמענ לָאז רע ךעטסַאּפ םעד ןטעבענ טָאה ןוא ,טנַאזעג רעקינ

 | .טגָאזענוצ טָאה
 -רעד ריא טָאה ,רענרעה יד ַאב ןטלַאהעג גיצ יד טָאה סָאװ ,ךעטסַאּפ רעד

 :ןָאטעג נָאז ַא ריא וצ ןוא ןקור ןרעביא ךעלשטעּפ ייווצ טגנַאל

 מַײצ ךָאנ ןרימ ,ענַײמ עטקעלפעג ,רימ ןבעל דרע רעד ּףַא סיוא ךיד יצ --
 .עכָאלעמ רעזדנוא וצ ןיינוצקירוצ ןכָאה

 -קעװַא ךיז טָאה רע רָאנ יו סעמכַאמ ,ןענַאטשרַאפ םיא טָאה ,קיטנעק ,גיצ יד

 םיִנָאּפ ןיא םיא טקוקענ קיור ןוא םיא ןבעל ןניוצענסיוא ךיז יז טָאה ,טצעזענ

 -סַאּפ רעד סָאװ ןרעהוצסיוא טיירנ זיא יז זַא ,ןבענענ ןסיוו וצ טלָאװ יז יוװ ,ןַײרַא

 :ױזַא טָא ןביוהעגנָא עסַײמ ןַײז טָאה רע ןוא ,ןלייצרעד טעוװ ךעט
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 לטיּפַאק רעטסקיצפופ ןוא ןייא

 טָאװ יד רַאפ טלייצרעד טָאה ךעטטַאּפ רעד סָאװ םעד ןגעוו ךיז טדער סע ּוװ
 ,ןטַאפיק ןָאד טריפעג ןבָאה

 רעבָא סע ןיא ,ןיילק שטָאכ סָאװ ,ףרָאד ַא ןַארַאפ זיא ןענַאד ןופ לַײמ ַײר ױ

 ןיא ןַארַאפ ןוא ,םורַא עוויווס רעצנַאג רעד ןיא עטסכַײר יד ןופ סנייא /
 -טנרָא ןיא טַײװ שטָאכ זַא ,ךעלטנרָא ױזַא ,רעכעלטנרָא ןַא רעייז רעיױוּפ א טרָאד

 ,טײקכַײר ןופ טינ ןוא עוועטעב רעכעלטנרָא ןַא רעבָא רע זיא ,טײקכַײר ןופ טייקכעל

 ,רָאג זיב ןייש ,רעטכָאט ןַײז טימ רע זיא ,ןנָאז רע טגעלפ ,ץלַא ןופ רעכעלקילג רָאנ

 טנעקעג יז טָאה סע רָאנ רעװ זַא ױזַא ,עכעלטיז ַא ןוא עטנייכַאב א ,גולק ןטלעז

 רעד סָאװ ,סעלַײמ יד ןופ ןרעדנּוװּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ,ריא ףַא טקוקעג ןוא

 טימ ןוא ןעוועג ןייש יז זיא דניק סלַא ךָאנ ,ןעקנַאשעג ריא ןבָאה רוטַאנ יד ןוא למיה

 א ,ןייש ױזַא ןעוועגנ יז זיא רָאי ןצכעז ַאב ןוא טייקנייש ריא ןסקַאװעג זיא ריא

 עלַא רעביא ןטיײרּפשראפ ןעמונענ ךיז טָאה םעש ריא .ןַײז טינ ןיוש ןעק רענעש

 טיײרּפשעג זַא ,זיולב רעפרעד עקימורַא יד רעביא ךיא גָאז סָאװ .רעפרעד עקימורַא

 ןלַאז עכעלגיניק יד זיב שזַא טכיירגעג טָאה ןוא טעטש עטַײװ יד זיב ךיז רע טָאה

 ףַא ןָאט קוק ַא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ עטסנדישרַאפ יד ןופ ןרעיוא יד וצ ןוא

 יז טיחעגנ .םיספָאמ טזַײװ סָאװ ,ענָאקיא ןַא וצ יוװ רעדָא טייקנטלעז ַא ףַא יו ריא

 ןוא סָאלש אזא זיא ָאטשינ םורָאװ .ןטיהעג ךיז טָאה יז ךיוא ןוא רעטָאפ ריא טָאה
 -ּמִא ןענעק לָאז סָאװ סעינצ ענעגייא יד יו רעמיוש ַאזַא זיא ָאטשינ ןוא ?ניר אזַא

 .עלוסב ַא ןטיה

 ךַאס ַא ןניֹוװַאב ןבָאה טייקנייש סרעטכָאט רעד ןוא טיײקכַײר סרעטָאפ םעד, |

 רָאנ .בַײוו ַא רַאפ רעטָאפ ריא ַאב ןטעב יז ןלָאז ייז םירוכָאב עדמערפ יו עשיפרָאד
 -םוא זיא ,ננוריצ עכַײר סָאד ןענַאטשעננַײא זיא טנַאה ןַײז ןיא סָאװ ,רעטָאפ רעד

 .עלַא יד ןופ ןעמעוו ןסילשַאב טנעקעג טשינ טָאה ןוא רעטלמוטעצ ַא ןעגנַאנעג

 ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןשיווצ ןוא ;ןבעגקעװַא יז לָאז רע ריא וצ ךיז ןענעכדַאש סָאװ

 רימ טָאה ןעמ סָאװ ,רענייא ןעוועג ךיא ןיב ,טַאהעג קעשייכ קרַאטש ױזַא ריא וצ

 רעוו טסּוװעג טָאה רעטָאפ רעד סעמכַאמ ,גלָאפרעד ףַא ןעננונעפַאה עסיורג ןבעגעג

 עקידנעילב יד ןיא ,עכָאּפשימ רענייר ַא ןופ ,ףרָאד םעד ןיא רענעריובעג ַא ,ןיב ךיא

 ענענייא יד טימ .רעקינייוו טשינ ?כייס טימ ןוא ךַײר ץנַאנ ןגעמרַאפ טימ ,ןרָאי

 . ןוא ףרָאד םעד ןופ ךיוא ,רעטייווצ ַא טנכדַאשענ ריא וצ ךיז טָאה ,ךיא יו סעלַײמ

 -עג םורָאװ ,ןגעוורעביא לָאז רע לָאשנָאװ סעמעוו טסּוװעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד

 ,ןבָאה ענעסַאכ טעװ רעטכָאט ןַײז ןדייב זדנוא ןופ ןעמעוו טימ זַא ,רע טָאה טסּוװו

 ןטָאלשַאב רע טָאה ,רעטנָאלּפ םעד ןופ ןעמוקוצסױרַא יידעק .ןוא טונ ןַײז ריא טעוװ

 סָאװ ,?דיימ ןכַײר םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד סָאװ) ןַארדנַאעל םעד ןגעוו ןגָאז

 ױזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע סעמכַאמ ,(ןפרָאװעגנַײרַא טייקמירַא ןיא ךימ טָאה

 לָאז יז רעטכָאט רעטבילעג ןַײז ןבענרעביא רעכַײלנ זיא ,ךַײלג רימ ןענַײז עדייב יו
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 ,ןכַאמ וצ ענעסַאכ רעדניק טימ ןרעטלע עֶלַא סָאװ :טסוג ריא טיול ןבַײלקסױא ךיז
 ןוא סטכעלש ןבַײלקסיױא ןזָאל ייז ןפרַאד ייז זַא ,טינ גָאז ךיא .ןָאטכָאנ סָאד ןגעמ

 ךיז יז ןלָאז עטוג יד ןופ ןוא ,עטוג עמַאס ייז ןפרַאד ןגיילרָאפ רָאנ ,סקידריוומוא

 | .טסוג רעייז טיול ןביילקסיוא

 סיַײװ ,רעטָאפ ריא רָאנ ,טאהעג טָאה ַארדנַאעל טסוג רעסָאװ טשינ סייוו ךיא,

 .ןצ ךָאנ זיא רעטכָאט ןַײז זַא ,ץערעט םעד טימ ןגױצענּפָא ןדייב זדנוא טָאה ,ךיא

 ןוא ןעועג ועַײכעמ טינרָאג וצ םיא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוװ טימ לַאלכיב ןוא גנוי

 ָאמלעסנַא ךעמ טפור לָאװיר ןַײמ .סעווייכסיה רעזדנוא ןופ טַײרּפַאב טשינ זדנוא

 ןבַײלקרעדנַאנופ ןעמענ יד טיול ךַײא טלָאז ריא יידעק ,ָאינעכווע ןעמ טפור ךימ ןוא

 טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,עידעגַארט רעד ןיא ךיז טדער ייז ןנעוו סָאװ ,ןשטנעמ יד ןיא

 ןיא זיא טַײצ רענעי וצ .ןברוכ ןַײז ףומ רעריא ףָאס רעד סָאװ רָאנ ,טקידנערַאפ

 ןעמירָא ןקיטרָא ןַא ןופ ןוז ַא ,ַאסָאר ַאל עד עטנעסיוו רענייא ןעמוקעגנָא ףרָאד

 וו ,רעדנעל ערעדנא ןופ ןוא סעילַאטיא יד ןופ עטנעסיוו רעד זיא ןעמוקעג .רעוּפ

 ןופ ?גניי א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,םיא טָאה ןעמונעגטימ .רענלעז ַא ןעוועג זיא רע

 ףרָאד רעזדנוא ןעגנַאגענײברַאפ דָארנ טלָאמעד זיא סָאװ ,ןַאטיּפַאק ַא ,ףלעווצ רָאי ַא

 -לַע רָאי ףלעווצ טימ רעכָאב רעד זיא ןעמוקעגקירוצ ןוא ,רענלעז עטָאר ןַײז טימ

 זנרעזעלג ענעדישראפ טימ ןוא ןרילָאק ײלרעלַא ןופ םידָאנב עשירענלעז ןיא ,רעט

 ןוא רידנומ ַאזַא ןגָארטעג רע טָאה טנַײה .ךעלעטייק ענעלָאטש ענַײפ ףֵַא סעקצַאצ

 ךָאנ ןוא גָאװ רעד ףַא עננירג ,עטרילָאק ענַײפ עכלעזַא ץלַא רָאנ ,ןטייווצ ַא ןגרָאמ

 | ,םענרַאפ ןיא רעננירג

 -כָאנ ייז טינ טַײצ עיירפ יד ןוא רעגניצ עזייב לַאלכיב ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ ,

 םענייא ךָאנ םענייא טלייצעגרעביא ןוא טקוקענוצ ךיז ןכָאה ,וצרעד טַײהנגעלעג רעמ

 טָאה ?קַאכאטעב זַא ,ןענופענסיוא ןבָאה ןוא ,סעקצַאצ ענַײז טימ ןרידנומ ענַײז

 .סנקָאז ןוא ךעלדנעב ערעייז טימ ,רילָאק םענעדישרַאפ ןופ ,ַײרד יו רעמ טשינ רע

 רע ןעניימ ןעמ ןעק ,טינ ייז טלייצ ןעמ ןעוו זַא ,ױזַא סיוא ייז טעװַארּפ רע רָאנ

 סע לָאז ןוא .ןעלדייוו קיצנָאװצ ןיא ןוא ןָאטנָא ךעלרָאּפ ןעצ ןיא רעשפע ךיז טזַײװ

 רעביא ביירט ךיא זַא רעדָא טיײז ןיימ ןופ טייקנסיברַאפ ַא יוװ ןרעוו טכַארטַאב טשינ

 םוצ סעכַײש עסיורנ א טָאה סָאד רָאנ ,ָאד ל?לייצרעד ךיא סָאװ ,ןרידנומ יד טימי

 םָאֹו ,עילָאּפָאט רעכיוה א ןבעל ןייטש א ףֵא ןצעזקעװַא ךיז טנעלפ רע .ןעיניא

 -יימ ענעפָא טימ ןציז ןנעלפ םיא םורָא רימ ןוא ףרָאד ןטימ ןיא זדנוא ַאב טייטש

 .ןטייקשידלעה ענַײז ןרעהסיוא ןוא רעל

 ןוא ןעזעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ ,טלעוו רעד ףֵא דנַאל ַא זיא ןעוועג טשינ

 רע טָאה טענרַאהענסיוא .ןעוועג ןבָאה טשינ לָאז רע ּוװ ,טכַאלש ַא זיא ןעוועג טשינ

 -עג ןיא ,אטשינ ?יפ ױזַא ןענַײז סינוט ןוא ָאקָארַאמ ץנַאג ןיא ןזַא ,ןרָאמ ליפ ױזַא

 עד איפרַאנ ָאנעיד ןוא ַאנול ןוא עטנַאג זַא ,ןלעוד ליפ ױזַא ןיא ךיז רע טָאה ןנָאלש

 טשינ ןלעוד ליפ ױזַא ןיא םענייניא עלַא ךיז ןבָאה ,ייז וצ טנזיוט ךָאנ טימ סעדערַאּפ

 טָאה ןוא ןכָאצינ טימ סױרַא רע זיא ןלעוד ןוא ןטכַאלש עלַא יד ןופ ןוא ,ןגָאלשעג

 ןדנוא רע טנעלפ לָאמשרעדנַא ןַא .ןריולרַאפ טשינ טולב ןּפָארט ןייא ןייק ַײברעד
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 ,ןגָאז רע טנעלפ ,ןעזעגנָא טשינ ייז טָאה ןעמ שטָאכ סָאװ ,ןדנווװ ןופ םינָאמיס ןזַײװ

 ןטערטנעמַאזוצ ײלרעלַא סייעב ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןליוק יד ןופ זיא סָאד זַא

 ןדייר עװייג ַאזַא טימ ךָאנ רע טגעלפ ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא .ךלעפטכַאלש ןפַא

 ,טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד וצ יװ ,ןכַײלג סנַײז וצ ױזַא ,"וד , ףֵא זדנוא וצ

 ענַײז ,סעכִיי ןַײז ,טנַאה עטכער ןַײז זיא רעטָאפ רעד זא ,רע טנעלפ ןנָאז ןוא

 טינרָאנ םענייק רע זיא ,עפונ גיניק םַאב רענלעז זיא רע סָאװ ץוכ זַא ןוא ,םיסיימ

 -עג טָאה ןוא רעמזעלק לקיטש ַא ןעוועג ךָאנ רע זיא ,סעּפצוכ עלַא יד וצ .קידלוש

 -ןוא םיא ַאב יז טדער ,טגָאזעג טָאה ןעמ קילדעוו זַא ױזַא ,ערַאטינ ַא ףַא טלּפמיר

 ןעוועג ,טקידנערַאפ טשינ סעלַײמ ענַײז ךָאנ ךיז ןבָאה טימרעד רָאנ .רעגניפ יד רעט

 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאוװו ,טייקשירַאנ רעדעי ןופ ןוא ,טעָאּפ ַא ךיוא ךָאנ רע זיא

 .גנעל יד לַײמ ןבלַאהרעדנָא ןופ סנַאמָאר ַא ןכַאמ רע טנעלפ ,ףרָאד

 םעד טָא הַא ,טלָאמענּפָא ָאד ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,רענלעז םעד טָא ףַא זיא,

 -נַאעל טגעלפ ,טעָאּפ םעד טָא ףַא ,רעמזעלק םעד טָא הא ,ןָאטנַאלַאג ןוא רעמירַאב

 -סױרַא זיוה ריא ןופ זיא סָאװ ,רעטצנעפ ַא ןופ םיא ףַא ןקוק ןוא ןניוא ןפראוו ַארד

 -ָאק ענַײז ןופ דלַאנךייש םעניא ךיז יז טָאה טבילרַאפ .ףרָאד ןטימ ןפַא ןעמוקעג

 טנעלפ םענייא ןדעי ןופ סָאװ ,ןסנַאמָאר ענַײז יז ןבָאה טפעשיקרַאפ ,םידָאנב עטריל

 -שידלעה ענַײז ןרעיוא עריא וצ ןענַײז ןעננַאגרעד .ןטפירשּפָא קיצנַאװצ ןכַאמ רע

 עמַאטסימ ןוא ,זיא ףָאס רעד ןוא ,טלייצרעד ןיילַא ךיז ןנעוו טָאה רע סָאװ ,ןטייק

 םיא רעדייא ךָאנ םיא ןיא ךיז יז טָאה טבילרַאפ זַא ,טכַאמעג ױזַא ?װײט רעד טָאה

 ןופ ןלַאפ יד ןיא יוװ ױזַא ןוא .בַײוװ ַא רַאפ ןטעב וצ יז קנַאדעג ןפַא ךעמוקענ זיא

 םעד טַײז רעייז ףַא ןבָאה סָאװ ,ענעי טריפעגסיוא עלַא יו רעננירג ןרעוו ,עביל

 -עגסיוא ןעטנעסיוו טימ ַארדנַאעל ןשיוװצ ךעדיש רעד זיא ,עמאד רעד ןופ רענַאב

 עריא לָאצ רעסיורג רעד ןופ רעצימע ךָאנ רעדייא ןוא .גנירג רעייז ןרָאװעג טריפ

 -ךַאפ טָאה ןוא טריפענסיוא סריא ןיוש יז טָאה ,ןעזענמורַא ךיז טָאה ןטנעדנעטערּפ

 ןוא ,טשינ יז טָאה רעטומ ןייק סעמכַאמ ,רעטָאפ ןטבילעג ריא ןופ זיוה סָאד טזָאל

 ַאזַא טימ סױרַא שינעגענַאב םעד ןופ זיא רעכלעוו ,רענלעז םעד טימ ןפָאלטנַא זיא

 .ןטסָאמעגנָא ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ עֶלַא יד ןופ רענייא ןייק ןופ יו ,ןכָאצינ

 סָאװ םענייא ןדעי ןוא ףרָאד עצנַאג סָאד שינעעשענ יד טָאה טרעדנווורַאפ

 רעד ,טניוטשרעד ָאמלעסנַא ,טפעלּפעג ןבילבעג ןיב ךיא .טרעהעג םעד ןנעוװ טָאה

 יד ,טסיילפעג ךיז טָאה ץיטסוי יד ,טקידיײלַאב םיוויורק עריא ,טרעיורטרַאפ רעטָאפ

 יד ןיא טרעטשינעג ,ןגעוו יד רעביא קעװַא זיא ןעמ .סיפ יד ףַא טלעטשעג יײצילַאּפ

 ןענופעג ןעמ טָאה ,ןכוז געט ַײרד ךָאנ ןוא ,טנעקעג טָאה ןעמ רָאנ ּוװ ןוא רעדלעוו

 טלעג םעד ןָא ,דמעה ןזיב טעקַאנ ,גרַאב ַא ףַא ?ייה ַא ןיא ַארדנַאעל ענזירּפַאק יד

 ןעמ טָאה טכַארבעג .ןעמונרַאפ םייח רעד ןופ טָאה יז סָאװ ,גנוריצ ןרעַײט םעד טימ

 -ַאּפ טָאה יז ןוא קילנמוא ריא ןנעוו טנערפענסיוא ,רעטָאפ ןטפָארטשענ ריא וצ יז

 יו ,טרַאנעגּפָא יז טָאה ַאסָאר ַאל עד עטנעסיוו רעד ױזַא יו ,טלייצרעד ץלַא ןכלעמ

 ריא ןזָאלרַאפ לָאז יז טדערעגוצ יז ןוא ןַאמ ריא ןרעוו טנָאזעגוצ ריא טָאה רע ױזַא

 רעטסנברָאדרַאפ ןוא רעטסכַײר רעד ןיא ןעמענטימ יז טעװ רע ןוא זיוה סרעטָאפ
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 -עג ַא ,עטנרָאװעג טשינ ַא ,יז ןוא ;לָאּפַאענ ןיא סָאד סָאװ ,טלעוו רעד ףַא טָאטש

 רעד ןיא ןוא רעטָאפ ריא טעװנַאנגַאב טָאה יז ןוא ;טביולנעג םיא טָאה ,עטרַאג

 גראב םעד וצ טריפעגקעװַא יז טָאה רע ןוא ןבעגעגנקעווַא ץלַא םיא טכַאנ רענעגייא

 טָאה סָאװ ,שינעעשעג א .קעװַא ךיז זיא ןוא ?לייה רעד ןיא טזָאלעגרעביא יז ןוא

 .טרעדנווורַאפ ןעמעלַא רעדיוו

 -ּפִא סרעכָאב םעניא טביולגעג טשרעמיולק רע טָאה ,רעקידריוו א שטנעמ ַא,

 טָאה רעטָאפ רעזָאלטסיירט רעד זַא ,ןריווושעג ױזַא ךיז טָאה יז רָאנ .טײקנטלַאחעג

 -וצ םיא ַאב טָאה ןעמ סָאװ ,טײקכַײר סָאד ןעוועג ?כיומ טָאה ןוא טסיירטעג ךיז

 -רַאפ ןעמ זא סָאװ ,גנוריצ ריא טימ ןבילברַאפ םיא ןיא רעטכָאט יד יבַא ,ןעמונעג

 םעניא .ןעמוקַאבוצקירוצ סָאד ָאטשינ גנונעפָאה ןייק ןיוש ןיא ,לָאמנייא סע טריל

 ןופ יז רעטָאפ רעד טָאה ,ןזיװַאב רעדיו ךיז טָאה ַארדנַאעל יװ גָאט םענעגנייא

 סָאװ ,ריטסאנָאמ א ןיא טריפעגקעווַא יז טָאה ןוא ןעמונעגקעווַא ןגיוא ערעזדנוא

 טעװ טַײצ יד זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,לטעטש ַא ןיא טַײװ טשינ ָאד ךיז טניפעג

 -על .ןפַאשעג ךיז טָאה רעטכָאט ןַײז סָאװ ,ןעמָאנ ןטכעלש םעד ןקעמּפָא לסיבַא

 סלַאפנלא ,רעלעפ םענעגנַאגַאב ריא ףַא ןעוועג רעּפַאכעמ ןבָאה ןרָאי עגנוי סַארדנַא
 .ןביײלברַאפ לָאז יז סערעטניא םעד טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ןגיוא יד ןיא
 -רַאפ ןוא רענולק ַא רַאפ טנעקעג יז ןבָאה סָאװ יד רָאנ .עטונ ַא רעדָא עטכעלש ַא

 ןופ רָאנ ,ןסיוומוא ריא ןופ ןבשעכ ןפַא טנכערַאפ טשינ דניז יד ןבָאה ,רעקידנעטש

 טינרָאג סנטסרעמ ןעירפ ַאב זיא קסָאװ ,רוטַאנ ריא ןופ ןוא סערייקפעה ריא

 - .ענשזַאװ ןייק

 -ענ דנילב ןניוא יד ןָאמלעסנַא ַאב ןענַײז ,טראּפשראפ ןַארדנַאעל טָאה ןעמ ןעוו

 -רַאפ עָאנַאה ייז לָאז סָאװ ןקוק וצ סָאװ ףַא טַאהעג טשינ סלַאּפנלַא ןבָאה ייז ;ןבילב

 לָאז סָאװ ,ןַײש רעד ןָא ,ןבילבעג רעטצניפ רעד ןיא ןניוא יד ןענַײז רימ ַאב ,ןפַאש

 רעזדנוא ןסקאוװעג ןיא ןיינקעוא קסָארדנַאעל טימ .סטכער סעּפע וצ ןטכיר ייז

 ןרידנומ סרענלעז םעד רימ ןבָאה ןטלָאשעג ,דלודעג רעזדנוא זיא ןלַאפעג ,רעיורט

 ןבָאה ףָאס םוצ .רעטָאפ סַארדנַאעל ןופ טייקנטיהעג טשינ יד רימ ןבָאה טסַאהעג זוא
 ךיז ןוא ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ ןלָאז רימ ,ןָאמלעסנַא טימ ךיא ,טדערענּפָא ךיז רימ

 ךיא ןוא ענענייא ענייז ףָאש עדאטס עסיורג ַא טרעטיפ רע ּוװ ,לָאט םעד ףַא ןצעזאב

 -נוא רעוויונ רימ ןענַײז אד ןוא ,רעמייב ןשיווצ ןבעל ַא ןריפ רימ ןוא ענענייא ןניצ |

 רעד ןעגנולדַאט רעדָא ןעגנַאזעגביול םענייניא ןענניז רימ רעדָא ןטפַאשנדַײל ערעזד

 ןוא ךיז רַאפ רעכעלטיא ןוא רעדנוזַאב רעכעלטיא ןצפיז רימ רעדָא ,ַארדנַאעל רענייש

 | .םענַײט ערעזדנוא ?מיה םוצ ןקיש

 -וקעג ןטנעדנעטערּפ סַארדנַאעל ןופ םירוכָאב ךָאנ ןענַײז ,קידנקוק זדנוא פא,
 ױזַא ןיוש ןענַײז ןַארַאפ .ךַאפ םעד טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא גרעב יד וצ רעהַא ןעמ

 - -ַאקרַא-רעכעטסַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,ךיז טכַאד ,לָאט רעד זַא ,ליפ

 ןייק ָאד ָאטשינ ןוא ,רעצעלּפ-רעטיפ ןוא רעכעטסַאּפ טימ לופ זיא רע קילדעוו ,עיד

 רענייא .ַארדנַאעל רענייש רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןרעה טשינ לָאז ןעמ ּגוװ ,טרָא ןייא

 -ייוצ ַא ,עכעלטנרָאמוא ןוא עטצעזעג טשינ ,דיומ ענזירּפַאק יז טפור ןוא יז טלעש
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 יד ריא טינרַאפ רעטירד א ,טייקיניזטכַײל ןוא טייקטכנַײל רָאפ ריא טפרַאװ רעט

 טנקייל רעטייווצ א ,טייקנייש ריא טמיר רענייא :יז טלייטרורַאפ רעטרעפ ַא ןוא דניז

 תַא ןוא ,יז ייז ןרעטעגרַאפ עֶלַא ןוא ןעמָאנ ריא ייז ןדנעש עלַא ןוא סעלַײמ עריא

 ,ךיז ןגָאלק סָאװ עכלעזַא ןענַײז ןַארַאפ זיב ,סעַאנושעמ סָאד ךיז טיירּפש ןעמעלַא

 -סיוא טשינ טרָאװ ןייק לָאמנייק ריא טימ ןבָאה יז ןעוו ,ןסיוטשרַאפ ייז טָאה יז זַא

 ייז טָאה יז ןעוו ,טכוזרעפייא קנערק רעזייב רעד א ךיז ןגָאלק ךַאס ַא ןוא ,טדערעג
 -רעד ךיז ןעמ טָאה ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,םורָאװ ,ןבעגעג טשינ טייהנגעלעג ןייק וצרעד
 אזַא ,ןדלעפ ַא ןיא ךָאל ַאזַא אטשינ .טסול ריא ןופ יוװ דניז ריא ןופ רעירפ טסּוװ

 ןוא ךעטסַאּפ ַא ןציז טשינ לָאז סע ּוװ ,םיוב ַא רעטנוא ןטָאש ַאזַא ,לכַײט א ַאב גערב

 ,ןעמָאנ סָארדנשעל ּפִא טרעפטנע לָאקרעדיװ רעד .טפול רעד ןדַײל ענַײז ןלייצרעדסיוא
 ךעלכַײט יד ןעלמרומ ַארדנַאעל ,גרעב יד ןיא טגנילק ַארדנַאעל .ָאד ןיא רע רָאנ ּוװ

 ןָא ןטרַאװ רימ ןוא טפעשיקרַאפ ןוא טפעלּפעג ןעמעלַא זדנוא טלַאה ַארדנַאעל ןוא

 םעד ןשיווצ רעקיצנייא רעד .סָאװרַאפ טשינ ןסייוו ןוא ךיז ןקערש רימ ןוא גנונעפָאה ַא

 לַאװיר ןַײמ ןיא ,?כייס ןרָאלק ?סיבַא סיורַא טזַײװ סָאװ ,םעליוא ןקיניזמוא ןצנַאג

 ףֵא זיולב רע טגָאלק ןנַאלק ןוא ,ןגָאלק וצ סָאװ ףֵא ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ָאמלעסנַא

 -רעדנּוװ ױזַא ריא ףַא טליּפש רע סָאװ ,עטיול ןַײז ןופ גנַאלק ןרעטנוא .גנודייש רעד

 -נַא ןא ַאב ךימ טלַאה ךיא .לכייס ןַײז ןזַײװַאב סָאװ ,ןזרעפ טימ רע טגָאלק ,ךעל

 -טכַײל יד ןטלעש ,ןטסקיטביר םעד ,ךיז טכַאד רימ יו ןוא ,ןרעגנירג א ,געוו רעד |

 ערעייז ,טייקידמינעּפייװצ רעייז ,טייקטסעמפ טשינ רעייז ,ןעיורפ יד ןופ טייקיניז

 ןּפַאנק רעייז ,ןעמעלַא םעד וצ ןוא טרָאװ ןטלַאה טשינ רעייז ,סעכָאטפַאה עטיוט

 ךיא בָאה סָאד טָא ןוא .סענָאװַאק ןוא ןעקנַאדעג ערעייז ןענעדרָאוצנַײא יו ?כייס

 ןעוו ,גיצ רענעּפָאלטנַא רעד וצ טדערעג בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו יד טימ טניימעג
 טימ ריא וצ ךימ ךיא יצַאב ,עווייקענ ַא זיא יז סעמכַאמ .ןעמוקעגוצ רעהַא ןיב ךיא

 -עג יד ןיא סָאד .עדערעשט ןיא רימ ַאב גיצ עטסעב יד זיא יז שטָאכ ,גנוצעשננירו

 ךימ ךיא בָאה ןלייצרעד םַאב ביוא .ןלייצרעד טנָאזענוצ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,עטכיש

 ךופ טַײװ טשינ :רעצריק טשינ ןטלַאה ןענידַאב םַאב ךימ ךיא לעוװ ,גנַאל ןטלַאהענ
 ,זעק ןקַאמשעג רעייז ןוא ךלימ עשירפ ךיא בָאה טרָאד ,ץַאלּפ-רעטיפ ןַײמ זיא ןענַאד

 .ןעמוג ןרַאפ יו ניוא ןרַאפ ביל ױזַא ןענַײז סָאװ ,יײלרעלַא ןטכורפ עקיטייצ טימ
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 לטיּפַאק רעטסקיצפופ ןוא ייווצ

 ןוא ךעטסַאּפ םעד טימ טריפרַאפ טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,געלשעג םעד ןגעוו
 טקידנערַאפ טָאה רע טָאװ ,רעדירכ"זןַײּפ יד טימ לגנַארעג ןשילרעטסיוא םעד

 ,םייווש טימ

 םעד טּפיוהרעביא ,ןגינענרַאפ טפַאשרַאפ ןעמעלַא טָאה עסַײמ םכבעטסַאּפ םע

 יו ןפיוא םעד טנלָאפעגכָאנ ריגיינ ןרעדנוזַאב ַא טימ טָאה סָאװ ,רעקינָאנַאק

 ַא יו רעכיג רָאנ ,ךעטסַאּפ רעטעשָאּפ ַא יו טינרָאג ,טלייצרעד עסַײמ יד טָאה רע

 טגָאזעג טָאה קיטכיר רעייז זַא ,טגָאזעג רע טָאה ךיוא ױזַא ןוא .שטנעמפיוה רעגולק

 ןָאינעכוע ןבָאה עֶלַא .ןשטנעמ עטעדליבעג סױרַא ןביג סָאוװ ,גרעב יד ןגעוו ךעלַאג רעד

 -וק ןָאד םיא וצ ןזיוועג ךיז טָאה עלַא יו רעדלימ רָאנ ,טייקטיירגטסניד ןטָאבענָא

 :טגָאזעג םיא טָאה רע ןוא טָאכ

 -געמ טציא טלָאװ ריִמ ןעוו זַא ,ךעטסַאּפ רעדורב ,סעמעעב ךַײא גָאז ךיא --

 טוָאלעג דַאימוא ףעקייט ךימ ךיא טלָאװ ,לגנַארעג ַא סעּפע ךיז ףַא ןעמענ ןעוועג ךעל

 ריטסַאנָאמ םענופ ןַאדדנַאעל ןעמוקַאנסױרַא ,ןלעטשוצוצ יז ךַײא ןַײרַא געוו ןיא

 ןופ ןענורעטש יד ףֵא טקוקעג טשינ (ןליוו ריא ןגעק ןעניפעג טציא ךיז זומ יז ּווו)

 -רעביא ןוא ,געוװ ןיא ןלעטש רימ ךיז ןענעק סָאװ ,ערעדנַא עלַא ןוא עסעדַאבַא רעד

 ןיא ךעיומ ןוא ץרַאה רעַײא סָאװ ןָאט ריא טימ טלָאז ריא טנעה יד ןיא ךַײא יז ןבעג
 סָאװ ,םוטרעטיר םענופ ןצעזעג יד ַאב ןטלַאה רעבָא ךימ זומ ךיא .ןָאט וצ ךעיוקעב

 ,רַאה רעזדנוא טָאנ וצ ףָאה ךיא שטָאכ ,סעניויזיב ןדַײל לָאז עלוסב ַא טינ ןזָאלרעד

 טשינ לָאז םיא זַא ,קרַאטש ױזַא טשינ זיא רעכַאמפעשיק ןזייב ַא ןופ טכַאמ יד זַא

 רענעי וצ ןוא ,ענָאװַאק רערעסעב ַא טימ ,רערעפסעב ַא ,רעטייווצ א ןַײז רעוויוג ןענעק

 ןיא סָאד סָאװ ,רימ טלעפַאב ףורַאב ןַײמ יו ,ףליה ןוא טסנונ ןיימ וצ ךיא נָאז טַײצ

 .עכעלקילנמוא ןוא עמיֹרָא יד ןפלעה

 טימ ןעזרעד םיא טָאה רע זַא ןוא ןָאטעגנ קוק ַא םיא ףַא טָאה ךעטסַאּפ רעד

 אב ןָאטעג גערפ ַא טָאה ןוא טרעדנווװוראפ ךיז רע טָאה ,טלַאטשענ ןוא םינָאּפ ןַײז

 :ןענַאטשעג םיא ןבעל זיא סָאוװ ,רערעש םעד

 ?םיוא ױזַא טעז ןוא ױזַא טדער סָאװ שטנעמ רעד טָא זיא רעוו ,רָאה ןיײמ --

 -מירַאב רעד טינ זַא --- טרעפטנעעג רערעש רעד טָאה -- ןַײז רע לָאז רעוו --
 -מורק סיוא טכַײלג ,סעניויזיב פא טשיװ סָאװ ,אשטנַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד רעט

 ןיא רעניוועג רעד ןוא ןזיר יד ןופ קערש רעד ,סעלוסב ןופ רעצישַאב רעד ,ןטייק

 | .ןטבאלש יד

 טנעייל ןעמ יוװ --- טרעפטנעעג ךעטסַאּפ רעד טָאה --- סיוא רימ טעז סָאד -- = |
 .טגָאז טייקידענעג רעַײא יו ןָאט ןגעלפ סָאװ ,רעטיר-רעדגַאװ יד ןגעוו חעכיב יד ןיא

 ןשטנעמ םעד אב רעדָא טסַאּפש טייקידענעג רעַײא רעדָא זַא ,רעבירעד ךיז טכַאד רימ

 .קידייל ּפָאק ןופ ךעלרעמעק יד ןענַײז

 ,טָאכיק ןָאד ןטורעננַא ףיורעד ךיז טָאה -- ?ווונעמ רעסיורג ַא טנַײז ריא ---
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 סע יװ לופ ױזַא ןיב ךיא םורָאװ .ר י א טנַײז ןטלַאּפשעגנָא ןוא קידייל ןוא ---
 .טַאהעג ךַײא טָאה סָאװ עניוז יד ,סערעזמַאמ יד ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא

 ןבעל זיא סָאװ ,טיורב ַא טּפַאכעג רע טָאה ,טדערעגסױרַא סָאד טָאה רע יו ןוא
 טָאה רע זַא ,סעַאק ַאזַא טימ ןַײרַא םיִנָאּפ ןיא םיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא ןגילעג םיא

 ןוא ,טסגוועג טשינ סַאּפש ןייק ןופ טָאה ךעטסַאּפ רעד רָאנ .טשטעלּפעצ ןָאנ יד םיא

 רַאפ ץערעכערעד םוש ןָא רע זיא ,ןסעמע ןַא ףֵא םיא טגָאלש ןעמ ןעזעג טָאה רע זַא

 ןָאד וצ ןעגנורּפשענוצ ,רעסעטימ עֶלַא רַאפ ןוא רעכעטשיט יד רַאפ ןוא ךיּפעט םעד

 רעכיז םיא טלָאװ רע ןוא ,?גרָאג ןרַאפ טּפַאכעגנָא םיא טנעה עדייב טימ ןוא ןטָאכיק

 םעד טּפַאכעגנָא ןוא ןפַאלעגרעטנוא זיא סָאװ ,אצנַאּפ ָאשטנַאס טינ ןעוו ןגרָאוװרעד

 ןוא רעלעט קידנכערבעצ ,שיט ןפַא ןָאטעג רעדַײלש ַא םיא ןוא ןקור ןרַאפ ךעטסַאּפ

 .ןעוועג זיא ייז ןיא סָאװ קידנפינסיוא ןוא ןזַאט

 -ענסיורַא ךיז רע טָאה ,ךעטסַאּפ םענופ ַײרפ ןעזרעד ךיז טָאה טָאכיק ןָאד זַא

 -עג ןיא ,ןָאשטנַאס ןופ רעטּפַאלקעצ ַא ,רעטקיטולבעצ ַא ,רעד ןוא ,םיא ףַא טּפַאכ

 -ענ עקיטולב ןריפוצסיוא ףַא שיט םענופ רעסעמ ַא טכוזעג ןוא ריפ עלַא ףַא ןכָארק

 רעבָא טָאה .טרעטשעג םיא ןבָאה רעקינַאנַאק םעד טימ ךעלַאנ רעד רָאנ .עמָאק

 םיא טָאה ןוא טּפַאכענפױרַא ךיז טָאה ךעטסַאּפ רעד זַא ,ױזַא ןָאטעג רערעש רעד

 ןסיג ןעמונעג טָאה םינָאּפ םענופ רעטיר ןעמירָא םַאב ןזַא ,ליפ ױזַא טלײצעגנַײרַא

 -ענ טשינ ריש ןבָאה ךעלַאנ םעד טימ רעקינַאנַאק רעד .םענעי אב יו טולב ליפ ױזַא

 יד ןוא ,ןגינעגרַאפ ןופ ןעגנורּפשענ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ,רעטכעלעג ןופ טצַאלּפ

 -נַאס ןייא רָאנ .ךיז ןגָאלשעצ ייז סייעב טניה טימ טוט ןעמ יו --- עקירעביא

 טרעקינָאנַאק םענופ ןעּפעשטּפָא טשינ ךיז ןעק רע סָאװ .טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא ָאשט

 .רַאה ןַײז ןפלעה ןזָאלענ טשינ םיא טָאה רעכלעוו ,רעניד ַא

 -יידפ ױזַא ןעוועג ןענַײז עֶלַא ןעוו ,ןענירעד ןטימניא זַא ,ןעוועג זיא ףָאס רעד

 -נַא םעד רענייא טעיעג ךיז ןבָאה רעגעלש ייווצ יד רָאנ ןוא טגיילעגפיוא ןוא ךעל

 ייז ןבָאה עדייב זַא ,קירעיורט ױזַא ,ןלאש טײּפמָארט א טרעהרעד ךיז טָאה ,ןרעד

 רערעדנַא רעד יוװ רעמ רָאנ .ךיז טנָארט ןלַאש סָאד ןענַאװ ןופ ןעז וצ טקוקעגמוא ךיז

 ,ךעטסַאּפ םעד רעטנוא רע זיא ןנילעג סעמכַאמ ןוא ,טָאכיק ןָאד טיירפרעד ךיז טָאה

 ;םיא וצ ןָאטעג נָאז ַא ןליוו ןַײז ןנעק רע טָאה ,רענעלָאמעצ שניה ַא ןוא

 טסָאה ןד ביוא ,לװַײט ַא טזיב וד זַא שרעדנַא טינ םורָאװ ,לוַײט רעדורב ---

 ףַא ,ךיד טעב ךיא ,רימָאל ,ןַײז וצ רעוויונ סעכיוק ענַײמ ךעיוק ןוא טומ אזַא טאהעג

 -מָארט רעכעלנייּפ רעד סעמכַאמ ,געלשעג סָאד ןלעטשּפָא ,סנטסקינייוו ,ָאש ןייא

 ,לננַארעג םעַײנ ַא וצ ,רימ טכַאד ,ךימ טפור ,זדנוא וצ ךיז טגָארט סָאװ ,לַאשענ-ןטייּפ

 רע ןוא ּפעלק ןעמוקַאב ןוא ןעגנַאלרעד ןופ ןעוועג דימ ןיוש זיא ךעטסַאּפ רעד

 טדנעוועג ןוא טלעטשענפיוא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןוא טזָאלענּפָא ףעקייט םיא טָאה

 -ןלּפ רע טָאה ןעזרעד ןוא ,ןגָארטענ ךיז טָאה ןלַאש סָאד ןענַאװנופ ןיהַא םינָאּפ סָאד

 -נָא ןסַײװ ןיא ךַאס א ןשטנעמ רעטנורַא ךיז ןזָאל גרַאב א ןופ ןקור ןרעביא יו םיצ

 .ךיז ןקינַײּפ ףֵא יװ ןָאטענ

 רעביא ןוא ןבענעג טשינ יוט רעייז דרע רעד סנקלָאװ יד ןבָאה רָאי םענעי
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 םעליפט טימ ,סעיסעצָארּפ טימ ןעגנאגעגמוא טלאמעד ןעמ זיא טנגעג רעצנַאג רעד

 ייז גנומערַאברעד ןַײז ןופ טנעה יד ןענעפע לָאז רע טָאנ ןטעבעג ןוא םיפוגיס ןוא

 -ָארּפ 8 טימ ןעגנַאגעג םורעד ןענַײז ףרָאד ןטנָאנ ַא ןופ םירעיוּפ יד .ןגער ןבעג ןלָאז

 ןָאד זַא .לָאט םענעי ןיא ץיגרע ןענַאטשענ זיא סָאװ ,לרעטסיולק טנלע ןַא וצ עיסעצ

  -גיא םיא ןיא ,רעדירבדןַײּפ יד ןֹופ עשָאבלַאה עשילרעטסיוא יד ןעזרעד טָאה טָאכיק

 םיא זיא ןעמוקעג ןוא ,ןעזענ סנױזַא ןיוש טָאה רע לָאמ לפיוו סױרַא ןעניז ןופ ןצנַאג

 -עג םעד ןומ רעטיר-רעדנַאװ סלַא ,רע רָאנ ןוא ,רע זַא ןוא ,?גנַארעג קנַאדעג ןפַא

 טָאה םיא ןעוו ,קנַאדעג ןַײז ןיא ןרָאװעג רע זיא רעטסעפ ךָאנ .ןעמענפיוא ?גנַאר

 זַא ,טקעדענוצ ןצרַאװש טימ ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,ענָאקיא ןַא ףִֵא טכַאדעג ךיז

 קעװַא ץיגרע ןריפ םיוָאנַאנ ןוא טַײלמוא יד סָאװ ,עמַאד עקיטכיוו ַא סעּפע זיא סָאד

 ןָאטעג גָאי א לענש רע טָאה ,ןלַאפעגנַײא םיא זיא סָאד רָאנ יװ ןוא ,דלַאװג טימ

 ןופ םיא ַאב טּפַאכענּפָארַא טָאה ,טרעטיפעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןעטנַאניסָאר וצ

 ,טמיוצעגנַײא םיא רע טָאה ןִיַא ערעה ןייא ןיא ןוא דליש םעד ןוא ?מייצ סָאד ?טָאז

 ןגױצעגּפױרַא ,ןעטנַאניסָאר ףא טצעזענפיוא ךיז ,דרעווש ןַײז ןָאשטנַאס ַאב ןטעבעג

 - םורַא ןענַײז סָאװ עלַא יד וצ ןָאטעג גָאז ַא לָאק ןכיוה ןפַא ןוא םערָא ןפַא דליש םעד

 | | | / ענַאטשעג םיא
 א זַא ןיא סע קיטכיוו יו ,לדניזעג רעשידלעה ריא ,ןעז ריא טעוװ דלַאב --

 ,םוטרעטיר-רעדנַאװ םעד ןופ ףורַאב םעד ןגָארט סָאװ ,רעטיר ןַײז ןלָאז טלעוו רעד

 ַאד טריפ ןעמ סָאװ ,עמַאד רעביל רעד ןופ גנוַײרּפַאב יד ךַײא טעװ ,ךיא גָאז ,דלַאב

 .רעטיר-רעדנַאװ יד ןצעש ןעמ ףרַאד יצ ןזַײװַאב ,ןעגנַאפעג

 -בַאמ ,ןטניה םעד ןעטנַאניסָאר ןָאטעג קירד א רע טָאה ,רעביד יידעק ךָאט ןוא

 ןצנַאג ןיא םעמכַאמ) ּפָאלַאנ ןלופ טימ ןוא ,טַאהעג טשינ רע טָאה ןרָאּפש ןייק סעמ

 ןפיול לָאז עטנַאניסָאר טנָאמרעד טשינ טרעוו עטכישעג רערָאװ רעד ןופ ךעשעמ

 -ַאג רעד שטָאכ ,רעדירבדןַײּפ יד ףַא ןָאטעג זָאל א ךיז רע טָאה ,(ןַאּפש ןגנַאֿפ טימ

 ייז זיא סָאד .ןטלַאהנַײא טווורּפעג םיא ןבָאה רערעש רעד ןוא רעקינָאנַאק רעד ,ךעל

 :ןעיירשעג סָאשטנַאס ןלעױּפ טנעקעג ןבָאה רעקינייוװ ךָאנ ןוא ןעגנולעג טשינ

 רעַײא ןיא ךיז ןבָאה םידייש ערעסָאװ ?טָאכיק ןָאד רַאה ,ריא טגָאי ןיהּווװ ---

 ךַײא טקוק ?ןביולג ןשילױטַאק רעזדנוא ףַא ךַײא ןצייר ייז סָאװ ,טצעזַאב טסורב

 -ַאד יד ןוא רעדירבדןַײּפ ןופ עיסעצָארּפ ַא ךָאד זיא סָאד טעז ,רימ וצ זיא ייוו ,םורַא

 -ַאבמוא רעד ןופ דליב עטשטנעבעג סָאד זיא ,טערב רעד ףַא ןגָארט ייז סָאװ עמ

 םעמעעב ןעמ ןעק ,לָאמ .סָאד .טוט ריא סָאװ ,רענַײמ רַאה ,טעז ;עלוסב רעטקעלפ

 | .טשינ טסייוו ריא זַא ,ןנָאז

 ןַײז זיא ןעוועג סעמכַאמ ,גנורעטַאמרַאפ זיב ןגירשעג ָאשטנַאס טָאה טסיזמוא

 ןעַײרּפַאב וצ ףַא רעכעלַײל יד ןיא טַײל יד וצ געיעג ןַײז ןיא ןָאטעגנַײרַא ױזַא ראה

 טלָאװ .רע עליפַא ןוא ,טרעהעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע זַא ,רעיורט ןיא עמַאד יד

 -ַאב ןעוועג םיא לָאז ןיילַא גיניק רעד ןעוו טרעקעגמוא טשינ ךיז רע טלָאװ ,טרעהעג

 רעכלעוו ,ןעטנַאניסָאר טלעטשעגּפָא ןוא עיסעצָארּפ רעד וצ רע טָאה טנָאיעגוצ .ןלעפ
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 -ייה ןטגערעגפיוא ןַא טימ ןוא ,ןקָיורַאב ךיז ?סיבָא טלָאװענ ךיוא ןיילַא ןיוש טָאה

 | | :ןגירשעג רע טָאה ,לָאק ןקירעז

 ,ןברָאדרַאפ טנַײז ריא לַײװ ,רעמינעּפ יד וצ ךַײא טקעד ריא סָאװ ריא --
 .ןגָאז ךַײא לע ךיא סָאװ סיוא טרעה ןוא ּפִא ךַײא טלעטש

 -ייא ןוא ,דליב סָאד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ יד ןבילבעג ןייטש ןענַײז עטשרע יד

 ןָאד ןעזרעד טָאה רע זַא ,םיריומזימ יד ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,ןכַאנָאמ ריפ יד ןופ רענ

 ןכַאז עמיודעכוא רענייב ןוא טיוה סעטנַאניסָאר ,טלַאטשעג עשילרעטסיוא סטָאכיק

 -ענ םיא רע טָאה ,רעטכעלעג ןפורענסױרַא םיא ַאב ןבָאה סָאװ ,ןטָאכיק ןָאד ףַא

 | :טרעפטנע

 ,ףעקייט זדנוא סָאד טנָאז ,ןנָאז סעּפע זדנוא טליוו ריא ביוא ,רעדורב רַאה --

 ןייק ךיוא טָאה סע ןוא ,טשינ ןענעק רימ ןוא ,ןקינַײּפ ךיז ןעייג רעדירב יד םורָאװ

 סעּפע זדנוא טליוו ריא ביוא ,לַײװ רעצרוק ַא הַא יו רעמ ןלעטשוצּפָא ךיז טשינ ןיז
 ,רעטרעוו ייווצ ןיא ןנָאז

 ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- טרָאװ ןייא ןיא ןגָאז ךַײא סע לעװ ךיא ---

 ןרערט עריא סָאװ ,עמַאד ענייש יד ןזָאלּפָא ריא טלָאז טונימ יד :סָאװ טָא ןוא ---

 -ייא ריא ןנעק יז טריפ ריא זַא ,זַײװַאב רערָאלק ַא ןענַײז ןעזסיוא רענייש ריא ןוא

 -עג סָאװ ,ךיא ןוא .ריא ןגעק טכערמוא ַא ןעגנַאגַאב טנַײז ריא זַא ןוא ןליוו םענעג

 ןייק ךַײא לע ,סעלװַא עכלעזַא רַאפ ןעמענָא ךיס טלעװ רעד ףַא ךיא ןיב ןעמוק
 יו טייהיירפ יד ןבעג טשינ ריא טעװ ריא בוא ,ןלעטש ןזָאל טינ רעטַײװ טירט ןייא

 .טנידרַאפ יז

 זַא ,ןרָאװעג רָאלק ,טרעהעג ייז ןבָאה סָאװ ,עקימורַא עלַא זיא ,דייר יד ןופ
 ןוא .טכַאלעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןוא רענעגושעמ ַא ןַײז זומ טָאכיק ןָאד

 טָאה רעמ םורָאװ ,ןרָאצ סטָאכיק ןָאד ףַא רעװלוּפ יו ןעוועג זיא רעטכעלעג רעייז

 ןוא דרעװש יד רע טָאה טּפַאכעגסױרַא רָאנ ,טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק רע

 טזָאלעגרעביא טָאה רענערט יד ןופ רענייא .ךעלטערב יד וצ ןפרָאװעג ךיז ריא טימ

 שטַאהָאר ַא טימ ןטָאביק ןָאד ןגעקַא סױרַא זיא ןוא םירייװַאכ ענַײז ףִא עסַאמ יד

 .ןעורּפָא ןסייעב ךעלטערב יד רעטנוא םיא טימ טלַאה ןעמ סָאװ ,ןקעטש א רעדָא

 ןכָארבעצ ךיז טָאה ןוא דרעווש סטָאכיק ןָאד ןופ טינש ַא ןקעטש רעד טָאה ןעמוקַאב

 טנעה יד ןיא רעגערט םעד זיא סָאװ לטירד ןטצעל םעד טימ ןוא רעטרע ייווצ פא
 ףֵא ךדָארג ןוא ,לסקַא ןרעביא ּפַאלק אזַא ןטָאכיק ןָאד טגנַאלרעד רע טָאה ,ןבילבענ

 ןגעק ןרעוו טנעקענ טשינ ךיז טָאה רע ןוא דרעווש יד ןטלַאהעג טָאה רע וו טַײז רעד

 טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס .ןלַאפעגמוא טכעלש רעייז זיא רע זַא ,טפַארק רעיור רעד

 םיא לָאז רע רעגעלש םעד ףֵא ןעַײרש ןעמונעג ןוא רעטעּפָאסרַאפ ַא טגָאיעגנָא םיא

 ףַא טָאה סָאװ ,רעטיר רעטפעשיקרַאפ ַא שטנעמ ַא זיא רע םורָאװ ,ןנָאלש טינ רעמ
 רעוּפ םעד טָאה ןטלַאהעגּפָא רָאנ .ןָאטעג טשינ סטבעלש ןייק םענַײק גָאטסבעל ןַײז

 טריר טָאכיק ןָאד זַא רע טָאה ןעזרעד סָאװ סָאד יוװ ,ןעיײרש סָאשטנַאס ױזַא טשינ

 -רַאהרעד םיא טָאה רע זַא ,רע טָאה טניימעג יו ױזַא ןוא .רעווייא ןייק טימ טשינ
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 ַא יו ,ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ?טרַאג םוצ זיב ?טיק םעד ןביױהרַאֿפ רע טָאה ,טענ

 .דלעפ ןרעביא שריח

 רָאנ .ןטָאכיק ןָאד טײלגַאב ןבָאה סָאװ עלַא יד ןעמוקעגרעטנוא ןענַײז לַײװרעד

 -ולָאּפ יד ייז טימ ןוא ןפיול ןעזרעד ייז ןבָאה סָאװ ,עיסעצָאדּפ רעד ןופ טַײל יד

 .עלַא ןוא ,ןעשעג טינ לָאז סעּפע ןעמוקַאב עריומ ןבָאה ,סנגיובנלַײפ יד טימ ןטנַאיצ

 -ענפיוא ןצימ ערעייז טימ ,ענָאקיא רעד םורא טלעטשעגמורַא לדער ַא ןיא ךיז ייז ןבָאה

 ןבָאה ןוא ,רעטכַײל יד טימ םיכָאלַאג יד ןוא ,סעקישטנַאק יד טנעה יד ןיא ןוא טלעטש

 ,רעלַאפרעביא יד ןפיירגנָא עליּפַא ןוא ןרעוו וצ ךיז טיירג ,לַאפרעביא ןפַא טרַאװעג

 ,טנכערעג טָאה ןעמ יו רעסעב ךָאנ זיא ןעמוקעגסױרַא רָאנ .ןענעק טעװ ןעמ ביוא

 א טימ ףונ סרָאז ןַײז רעביא ןפרַאו ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ָאשטנַאס םורָאװ

 .טיוט זיא רע טניימענ טָאה רע לַײװ ,ןייוועג ןשימָאק ןוא ןבכעלנַײּפ
 טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ךעלַאנ ןטייווצ א טימ ןעוועג טנַאקַאב זיא ךעלַאג רעד

 ייווצ יד רַאפ עריומ יד טליטשעגנַײא טָאה טפַאשטנַאק רעייז ןוא עיסעצָארּפ רעד

 ןטייוצ םעד טלייצרעד רעטרעוו ייווצ ןיא טָאה ךעלַאנ רעטשרע רעד .ןטנַאיצילַאּפ

 -ענוצ רעדירבזןַײּפ ןױמַאה ןצנַאג םעד טומ ,רע זיא דלַאב ןוא ,זיא טָאכיק ןָאד רעוו

 -נַאס יוװ ייז ןבָאה טרעהענ ןוא ,טיוט רעטיר רעמירָא רעד זיא יצ ןָאט קוק ַא ןעמוק

 - | :ןניוא יד ןיא ןרערט טימ טגָאלק ָאשט

 ,ןרָאי ענַײד טקידנערַאפ וטסָאה ּפַאלק ןייא ןופ ,םוטרעטיר םענופ םולב ,ַא --

 ןופ דעװַאק ןוא ראל ,םַאטש ןַײד ןופ םור ,ָא !טבעלענּפָא ןַײּפ ױזַא טסָאה וד סָאװ
 ןלעפסיוא ריא טסעוו וד ביֹוא סָאװ ,טלעוו רעד רָאג ןופ עליפַא ןוא ַאשטנַאמ ַאל ץנַאג

 -בעלש ערעייז רַאפ ןרעוו וצ טפָארטשַאב עריומ ןָא ,רעביור טימ ןרעוו לופ יז טעוו

 סעמכַאמ ,סרעדנַאסקעלַא עלַא ןופ ןעוועג רעדליפ טזיב ֹוד סָאװ ,וד ,ָא .םיסַײמ עט

 ןטסעב םעד ןבעגעגקעװַא טסעוועג רימ וטסָאה ,טסניד םישָאדַאכ טכַא ענייא רַאפ
 עצלָאטש יד טימ ענכינ וד ,ָא .םורַא טלטרַאג ןוא טלגניר םַאי רעד סָאװ ,לזדניא

 -רַאפ ,סעניויזיב ןופ רעדלוד ,ןרַאפעג ףַא רעפיול ,עליטש יד טימ רעטגַאװעג ןוא

 יד ןופ עניוס ,עטכעלש יד ןופ שטַײב ,עטונ יד ןופ רעוטכָאנ ,עביס ַא ןָא רעטביל

 ןעק ןעמ סָאװ ץְלַא ןיא םָאד סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ ,טרָאװ ןייא טימ ,עקיליווזייב

 !ןגָאז

 ןוא ,טּפַאכענפיוא ךיז טָאכיק ןָאד טָאה ,ןעיירשעג ןוא ןצפיז סָאשטנַאס ןופ
 | :ןעוועג זיא סנַײז טרָאװ עטשרע סָאד

 ןטיונ ערעסערג ךָאנ וצ זיא ,אעניצלוד עסיז ,ריד ןופ טדיישעג זיא סע רעוו --
 ,ןנָאװ ןטפעשיקראפ ןיא ןיינקירוצ ,טנַײרֿפ ,ָאשטנַאס ,רימ ףלעה .ןפרָאװעגרעטנוא

 טא לַײװ ,לטָאז סעטנַאניסַָאר ןקירדוצוצ ךעיוקעב טשינ ןיוש ךימ ליפ ךיא םורָאוו

 .ןטינשעצ ךעלציּפ ףֵא ןצנַאנניא רימ זיא ?סקַא רעד

 -- ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה --- רַאה ןַײמ ןָאט סע ךיא לעוװ ןרענ רעייז --- |

 ךַײא ןשטניוו סָאװ ,ןרַאה יד טימ םענייניא ,ףרָאד ןיא רימ וצ ןײגמייהַא רימָאל ןוא

 ןעננערב זדנוא לָאז סָאװ ,רָאפסױרַא םעַײנ ַא ןטיירנוצ רימ ןלעוו טרָאד ןֹוא ,סטונ

 ,טציא זיב יו דעװַאק ןוא ןצונ רעמ
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 וי =

 רעכַײלג -- ,טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה -- ָאשטנַאס ,וטסגָאז קיטניר ---
 .םָארטש-ןרעטש ןזייב ןקיטציא םעד ןטרַאװוצרעביא ןַײז טעוו

 זַא ,טגָאזעג ךיוא םיא ןבָאה רערעש םעד טימ ךעלַאג רעד ןוא רעקינָאנַאק רעד
 ,ױזַא טא ןוא .טגָאז רע יװ ןָאט טעװ רע בוא ,ןַײז טוג רעייז טעװ טַײז ןַײז ןופ

 יז ןבָאה ,ןטייקשירַאנ עטדערעגסױרַא סַאצנַאּפ ָאשטנַאס טימ טלייוװרַאפ קרַאטש
 -ָארּמ יד .רעירפ ןסעזעג טסעװעג זיא רע יװ ,ןגָאװ ןפַא ןטָאכיק ןָאד טצעזעגּפױרַא
 רעד .געוו ריא ןעגנַאגעג רעטַײװ ךיז זיא ןוא טלעטשענסיוא רעדיו ךיז טָאה עיסעצ
 -עג טשינ רעטַײװ ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ יד ,טנגעזעג ןעמעלַא טימ ךיז טָאה ךעטסַאּפ

 ,ןעוועג קידלוש ייז זיא רע סָאװ טלָאצַאב ייז טָאה ךעלַאג רעד ןוא ןייגטימ טלָאװ
 טייג סע יװ ןבעג ןסיוו וצ םיא לָאז רע ךעלַאג םעד ןטעבעג טָאה רעקינָאנַאק רעד
 ךיז טלַאה רע רעדָא סעַאנושעמ ןַײז ןופ םיוא ךיז רע טלייה יצ ,ןטָאכיק ןָאד טימ
 .געוו ןיא רעטַײװ ךיז ןזָאל וצ שינעביױלרעד ןטעבעג רע טָאה ייברעד ןוא ריא טימ

 ןבילבעג ןוא ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ,טלייטעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה עלַא ,רעציקעב

 -ָאר רעביל רעד ןוא ,ָאשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד ,רערעש רעד ןוא ךעֶלַאג רעד ןענַײז
 טָאה רע סָאװ ץלַא וצ ,סָאבעלַאב ןַײז יו ,ןעוועג קידלודעג ױזַא זיא סָאװ ,עטנַאניס

 ןָאד טניײלענקעװַא טָאה ,ןסקָא יד טנַאּפשעגנַײא טָאה רעבַײרטנפקָא רעד .ןעזענוצ

 ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה טייקיור רעכעלטנייוועג ןַײז טימ ןוא ייח ּפָאנס ַא ףֶא ןטָאכיק

 ןענַײז ,עזַײר געט סקעז ךָאנ ןוא .ןזיוועננָא םיא טָאה ךעלַאג רעד סָאװ ,געוו םעד ףָא

 ןלעה ןטימ ןיא ןרָאפעגנַײרַא ןענַײז ייז ּוװ ,ףרָאד ןיא ןטָאכיק ןָאד וצ ןעמוקעגנָא ייז

 טלמאזרַאפ ןעוועג זיא םעליוא רעד ןוא קיטנוז ַא דָארג רע זיא ןעוועג סָאװ ,גָאט

 -עגפיונוצ .ןגָאװ סטָאכיק ןָאד ןרָאפענכרוד זיא ןטימניא ןוא ,ץַאלּפ ןשימרָאד ןפַא

 רעייז טנעקרעד ןבָאה ייז זַא ןוא ,ןגָאװ םעניא טריפ ןעמ סָאװ ןעז ךיז ןעמ זיא ןּפָאל
 רעד ןגָאזנָא ןפָאלעג ןיא לגניי ַא ןוא ןבילבעג ןייטש טפַאגרַאפ ייז ןענַײז ,ןַאמסדנַאל

 ןעמוקעג זיא רעטעפ ןוא סָאבעלַאב רעייז זַא ,ערוסב יד עצינעמילּפ רעד ןוא טסניד

 טימ ןגָאװ ַא ןיא ייה טניב ַא ףִא ןגיוצעגסיוא ,רעטלעגרַאפ ןוא רעטרעצענּפָא ןַא

 ןבָאה ייֵז יו ,ןגירשעג ןבָאה ןעמַאד ייווצ יד יו ןעזוצוצ רַאצ ַא ןעוועג זיא סע ,ןסקָא

 ,רעכיב-רעטיר ענעטלָאשרַאפ יד ןטלָאשעג ןוא ּפָאק ןיא ןטסיופ יד טימ ןגָאלשעג ךיז
 .ףיוה ןיא ןעמוקנַײרַא ןטָאכיק ןָאד ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ענעגייא סָאד סַײנַאב ןוא

 טַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ,ןעמוקעג זיא טָאכיק ןָאד זַא טרעהרעד

 ,רעגערטנּפָאװ א רַאפ קעװַא .םיא טימ זיא רע זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה סָאװ ,בַײוװ

 םָאד יצ טגערפענ עטשרע סָאד םיא יז טָאה ,ןָאשטנַאס ןעזרעד טָאה יז רָאנ יװ ןוא

 רעטנוזעג זיא ?זייא סָאד זַא ,ָאשטנַאס טָאה טרעפטנעעג .רעטנוזענ ַא טמוק ?זייא

 .סָאבעלַאב םענופ

 רימ טימ טָאה רע סָאװ -- ,טרעפטנעעג יז .טָאה --- ,טָאנ ןַײז לָאז טביױלעג ---

 -םיוא וטסָאה סָאװ ,רענַײמ טנַײרּפ ,רימ ?ייצרעד טציא ןוא .סטוג ?יפ ױזַא ןָאטעג

 רַאפ סָאװ ?רימ וטסגנערב לטפָאק א רַאפ סָאװ ?ַײרענערטנּפָאװ ןַײד טימ ןָאטעג

 | ?רעדניק יד רַאפ ךעלכיש ַא
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 --- ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה --- טינרָאג ריד ךיא גנערב ,בַײװ ןַײמ ,ןופױעד --

 ,ןכַאז ערעקיטכיוו ריד ךיא גנעדב ראפרעד

 ףיא ,רימ ייז זַײװַאב --- ,טגָאזעג בַײװ סָאד טָאה -- ,רימ טלעפעג סָאד --

 ןעוועג קירעיורט ױזַא זיא סָאװ ,ץרַאה ןַײמ ןעיירפרעד רימ ייז ןלָאז ןוא ,ןעז ייז ליוו

 .טלעפעג טסָאה וד סָאװ ,טייקיבייא עצנאנ יד ןדירפוצמוא ױזַא ןוא

 -עג ַאצנַאּפ טָאה -- ,בַײוװ ןַײמ ,םייח רעד ןיא ןזַײװַאב ריד ייז ל?עוו ךיא ---

 ַא ןלעו רימ ןוא ןפלעה טעװ טָאנ זַא םורָאװ ,ןדירפוצ ַײז ?ַײװרעד ןוא ,טנָאז

 א ןעמוקמייחא ןעז ןכיגניא ךימ וטסעוו ,לגנַארעג ןכוז ןרָאפסױרַא לָאמ ןטייווצ

 .עטסעב יד ןופ .ןוא ,לזדניא ןַא ןופ רעטַאנרעבונ א רעדָא טשריפ

 םָאװ ,רימ גָאז רָאנ .טנידרַאפ ךעלרע ןבָאה סע ןרימ ;רענַײמ ןַאמ ,ַײװעלַאה --

 .טשינ יײטשרַאפ ךיא ?לזדניא ןַא סנױזַא סע טניימ

 ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טָאה -- ,?סיּפ ןשלזייא ןַײק רָאפ טשינ זיא קינָאה --

 ןעוו ןביולג טשינ ןרעיוא ענַײד טסעוו ןוא ,בַײװ ןַײמ ,ןסיוו וטסעוו ןעז טסעוו ---

 ..טבענק ענַײד עלַא עטנרַאה ךיד ןפור סע יוװ ןרעה טסעוװ וד

 טרעפטנעעג טָאה -- צ+טבענק ,ןעלזדניא ,סעטנרַאה טרָאד וטסדער סָאװ --

 ןשיווצ ייז ןענַײז ןעוועג שטָאכ ,בַײװ סָאשטנַאס ןפורעג טָאה ןעמ יו ,ַאצנַאּפ ַאנַאוכ

 יד זֵא ,ַאשטנַאמ ַאל ןיא סע ךיז טריפ ױזַא סעמכאמ רָאנ ,םיוויורק ןייק טשינ ךיז

 | | .ןעמַאנ-ןעילימַאּפ םנַאמ םעד רעביא ןעמענ רעבַײוװ

 סעמע םעד ריד גָאז ךיא זַא גונעג ,לָאמַאטיט ץְלַא ןסיוו וצ טינ ךיד םייר ---

 ַאזַא ָאטשינ זַא ,ןגָאז רָאנ ריד ךיא ןעק לַײװרעד .טײנרַאפ ?יומ סָאד טלַאה וד ןוא

 ַא ַאב רענערטנּפָאװ ַא ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא ןַײז יו ,טלעװ רעד ףַא ךַאז עטוג

 יװ ןַײא ךיז ןביג ןעלגנַארעג עלַא טינ ,סעמע .לגנַארעג טכוז סָאװ ,רעטיר-רעדנַאװ

 ןוא םורק סױרַא קיצנַײנ ןוא ןַײנ ןעמוק ,ענעּפָארטעגנָא טרעדנוה ןופ ,ךיז טליוו סע

 ַא סױרַא ךיא ןיב לייט ןופ סעמכַאמ ,קיטקַארּפ רעד ןופ ךיא סייוו סָאד .טיירדעצ

 ןייש סע זיא ךָאד .רעטּפַאלקעצ ַא ערעדנַא ןופ ןוא ערדלָאק רעד ףַא רעטעקצעהעג

 ןעמ ,רעדלעוו ךרוד טכירק ןעמ ,גרעב ןשיוצ טייג ןעמ ןעוו ןעגנוריסַאּפ ןקוקוצסיוא

 -שטערק ןיא טפָאלש ןעמ ,רעסעלש ןיא ןַײרַא טמוק ןעמ ,ןזדלעפ רעביא טננירּפש

 .לװַײט ןרַאפ ןשָארג םעד ףרַאװ שטָאכ ,טלָאצעגמוא.ןוא טסליוו וד ?פיוו סעמ

 ןַײז ַאצנַאּפ אנַאוכ ןוא ַאצְנַאּפ ָאשטנַאס ןשיווצ טריפעג ךיז טָאה סעומש רעד

 .םיא ,ןטָאכיק ןָאד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה עצינעמילּפ רעד טימ טסניד יד סייעב ,בַיו

 ַא טימ ייז ףֵא רע טָאה טקוקעג .טעב ןטלַא ןַײז ףַא ןגיוצעגסיוא ןוא ןָאטעגסױא

 ,טלעוו רעד ןיא זיא רע זו ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ןוא טייז

 ןוא רעטעפ ריא ןעזוצ טוג לָאז יז עצינעמילּפ רעד טנָאזעגנָא טָאה ךעלַאנ רעד

 ריא רע טָאה טלייצרעד ןוא ןפױלטנַא טשינ לָאמַאכָאנ לָאז רע ןבעג גנוטכַא טוג לָאז

 -ַארעדיוװ עדייב ןבָאה ָאֹד .ןעגנערבוצמייהַא םיא טסָאקעג טָאה סע ימ ?לפיוו ייברעד

 ןטליש ןעמונעג ייז ןבָאה רעדיװ .?מיה ןרעטנוא זיב ןביוהעגפיוא םעליוק יד לָאמ

 -ּפִא ןופ ןשינעפיט יד ןיא לָאז רע ןטעבעג טָאג ייז ןבָאה רעדיוװ ,רעכיב-רעטיר יד

 רעקירעד .ןעַײרעדױלּפ ןוא םירָאקש עלַא .יד ןופ םירבַאכעמ יד ןפרַאװנַײרַא טנורג

 יי



 רָאנ יו ,רעטעפ ןוא סָאבעלַאב רעייז ןָא ייז ןבַײלב רעמָאט ןקָארשעג ךיז ייז ןבָאה
 -עגרָאפ ךיז ןבָאה ייז יװ ױזַא סע זיא ןעוועג ןוא ,ןרעוו רעסעב לסיבַא טעװ םיא

 | יב .טלעטש

 רינַײנ ןוא סיילפ סיורג טימ טָאה עטבישעג רעד ןופ רעבַאכעמ רעד שטָאכ רָאנ
 ,רָאפסױרַא ןטירד ןַײז סייעב ןָאטעגפיוא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,םיסַײמ יד טכוזעג
 עטכע ןופ סלַאפנלַא ,ןעמוקַאב טנעקעג טשינ עידעי םוש ןייק ייז ןגעו רע טָאה

 ןטירד םעד זַא ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ סעניורכיז יד ןיא זיולב זיא ןבילברַאפ .ןדַאיװַאסק

 ףַא ןפָארטעגנָא טָאה רע ּוװ ,ַאסָאנַארַאס ןייק ןרָאפעגסױרַא טָאכיק ןָאד זיא לָאמ

 םיא ןבָאה טריסַאּפ ןוא ןעמוקענרָאפ טָאטש רענעי ןיא ןענַײז סָאװ ,ןגעלשעג עטמירַאב

 -עג טָאה רעבַאכעמ רעד טשינ ןוא .?כייס ןוא טומ ןַײז רַאפ טסַאּפ סע יוװ ,ןכַאז טרָאד

 -ענסיוא סעּפע טנעקעג טלָאװ רע טשינ ןוא ףָאס ןַײז ןגעוו ןעניפעגסיוא סעַּפע טנעק
 -קָאד ןטלַא ןַא טימ ףיונוצ טשינ םיא טריפ לזַאמ סָאד ןעוו ,ןסיוורעד ךיז ןוא ןעניפ

 יו ,ןענופענ סע טָאה ןעמ ןוא ,לטסעק ןרעניצ ַא טַאהעג ךיז ַאב טָאה סָאװ ,רעט

 רעמַאזנייא רעטלַא ןַא ןופ טנעמַאדנופ ןטרענלַאװעגנַײא םעניא ,טגָאזעג טָאה רע
 ןטעמרַאּפ ?טסעק םעד ןיא ןעמ טָאה ןענופעג .טיובעגרעביא טָאה ןעמ סָאװ ,עצילּפַאק

 -ַאב ןעוועג ןענַײז סע ּווװ ,ןזרעפ עשינַאּפש ןיא רָאנ ,סעיסיוא עשיטָאנ טימ ןבירשעג

 ןופ טייקנייש רעד ןנעוו טלייצרעד ןבָאה ןוא ןטייקשידלעה ענַײז ןופ ךַאס ַא ןבירש

 .-ירטעג רעד ןגעװ ,עטנַאניסָאר ןופ טלַאטשעג רעד ןגעוװ ,ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד

 ענעדישראפ טימ ,עפונ רעווייק סטָאכיק ןָאד ןגעוו ןוא ַאצנַאּפ ָאשטנאס ןופ טפַאש

 טָאה ןעמ סָאװ יד ןוא .ןעגנוריפ ןוא ןבעל ןַײז וצ ןעגנַאזענביול ןוא ןטפירשפיוא

 -ַאכעמ רעד ָאד ייז טננערב ,ןעמוקַאבסױרַא ייז ןופ סעּפע ןוא ןענעיילרעביא טנעקעג

 ןלעװ סָאװ יד ַאב ןוא .עטכישעג רעטרעהענ טשינ טציא זיב ןוא רעַײנ רעד ןופ רעב

 -ענמוא רעד רַאפ ןיול רעדנַא ןייק רעבַאכעמ רעד טשינ טעב ,ןענעייל עטכישעג יד
 --רַא רעשטנַאמ ַאל יד ןיא ןכוז ןוא ןשרָאפ סָאד טסָאקעג טָאה םיא סָאװ ,ימ רעריוה

 -נעש םיא לָאז ןעמ רָאנ יו ,ןַײש רעקיטכיל רעד ףַא ןעגנערבוצסױרַא ייז יידעק ןוויכ

 רעביא ױזַא ןטליג סָאװ ,רעכיב-רעטיר יד ןעקנעש טַײל עגולק סָאװ ,יורטוצ םעד ןעק

 רע ןוא טלעטשעגנדירפוצ ןוא טנױלַאב טוג ןליפ ךיז רע טעוװ טימרעד .טלעוו רעד

 ,םעטכישעג ערעדנַא ךָאנ ןעמוקַאבוצסױרַא ןוא ןכוז וצ רעטַײװ טומ םעד ןבָאה טעװ

 :רַאֿפ ןוא עכַײרטסַײג ענױזַא סנטסקינייו זיא ,ענעי יװ עסעמע עניוזַא טינ ביוא

 ,טעמרַאּפ םעד ףַא ןעוועג ןבירשעגפיוא ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו עטשרע יד .עקידנלַײוװ

 :יד טָא ןעוועג ןענַײז ,לטסעק םענרעניצ םעד ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ

 ַאיליסַאמַארנַא ןופ רעקימעדַאקַא יד

 ,ַאשטנַאמ ַאל ןיא טרָא ןַא
 ןשידלעה םעד ןופ טיוט ןוא ןבעל סָאמ ןבָאח

 ,אשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןַאד

 ,ןבירשעגפיוא סָאד
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 ַאיליסַאמַאגרַא רעד ןופ רעקימעדַאקַא ,רעקיטשינ רעד
 טָאכיק ןָאד ןופ רעווייק םוצ

 ף ַא ט י פ ע

 קיציה ַאשטנַאמ אל טריצ סָאװ ,ךילּפ רעטסערג רעד
 ;ַאטערק ןופ ןָאזַאי יװ רעמ בױרקַאז טימ
 ,רעטעוו םעד טזַײװ סָאװ ,לדנעפ םענופ ?כייס רעד
 ;קיציּפש יו ןַײז רעטיירב רע טלָאװ רעסעב ןוא

 ערגווג ןַײז סיוא טיירּפש סָאװ ,םערָא רעדו

 .ןַאטעַאג זיב עניב ןופ טכיירגעג טָאה ןוא
 ,עטעלגרַאֿפ ױזַא ךיוא ןוא עטסכעלקערש עזומ יד

 ;ערוש ַא ךָאנ ערוש ַא טצירקעג זדנַארב ןיא טָאה סָאװ

 ,ןסידַאמַא יד ךיז רעטניה טָאה טזָאלעג סָאװ רעד
 רעטיר עכלעזַא ןוא טומ ןיא יו עביל ןיא
 ;ןטלַאהעג ןטשינרַאג רַאפ ,רָאַאלַאג יו

 ;ןסינַאילעב יד ליטש טָאה טכַאמעג סָאװ רעד
 ,ןטירעגמוא ןעטנַאניסָאר ףַא טָאה סָאװ

 ןטלַאק םעד ןייטש םעד טָא רעטנוא טגיל

 יי
4 

 ַאיליטמַאגרַא רעד ןופ רעקימעדַאקַא ,סערָאשעמ םענופ

 ָאסָאבָאט לעד ַאעניצלוד םעדוַאל ןיא

 ט ענַא סם

 ,ןברַאק ןיא טינָאּפ םעד טימ טסעז 'וד סָאװ יד
 ,ןסָאלשטנַא ןוא זייב ןוא םיזוב ריא ךיוה

 ,ָאסָאבָאט ןופ ןגיניק יד ,סע זיא ַאעניצלוד
 .ןברַאטש םוצ זיב טבילעג טָאה טָאכיס רעסיורג רעד סָאװ

 רע טָאה ןטָארטעג ריא רַאֿפ קע זיב קע ןופ
 ןטמיראב דלעפ ןוא ַאנערָאמ .גרעב יד רעביא
 ןטנירגעצ ןיילּפ םעד רעביא יו ,לעיטגָאמ ןופ

 .טרעטַאמרַאֿפ ןוא סופ וצ ,סעוכנַארַא ןופ
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 !לריונ רעזייב ַא ,קידלוש זיא עטנַאניטָאר
 רעטיר רעד רע ןוא עמַאד רעשטנַאמ ַאל יד סָאװ

 ןרָאי עננוי ערעייז ןיא ,רעטניזַאבמוא

 ןריֹוועגנֶא טייקנייש ריא טיוט םַאב יז טָאה

 ,רעטיהרַאפ א ןייטשלמרעמ ןיא שטָאכ ,רע ןוא

 .ןרָאצ ןוא ןעננושיוטנַא ,עביל ןופ ַײרפ טשינ זיא

 -ַאמַאגרַא רעד ןופ רעקימעדַאקַא םענעדַײשַאמ רָאג זיב ,םענזירּפַאק םענופ
 ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןופ דרעפ סָאד ,עטנַאניסַאר ןופ ביול םוצ ,איליס

 ט עג ַא ס

 םוא טנַאּפש סע ּוװ ,ןָארט םענעטנעמיד םַא
 ,סעטַאיּפ עקיטולב ענַײז טימ סרַאמ טָאג

 טרעטַאלּפ ןוא רעשטנַאמ ַאל רעד םוא טנָאי !
 .רעטנַײשעצ ַא טנַאה רעד ןיא ןָאפ טימ

 ,רעביא רע טינ דרעוװש יד ןוא רעצנַאּפ םעד ףיוא טגנעה רע

 :ןטלַאּפשעג ןוא טצַארקעג ,ןטינשעג טשרע טָאה סָאװ

 ןטלַאהַאב ךיוא ליטס א רָאנ !סערּוװעג עַײנ ץלַא

 .רעביג ןרַאפ טסנוק יד ייז ןיא טָאה םעַײנ ַא

 ,ןסידַאמַא ריא טימ ַאלוַאג ךיז טמיר סע ביוא ןוא

 .רעדניק עשידלעה ענַײז טימ טָאה דנַאלנכירג סָאװ

 ,עלופ ַא ןסָאנעג םור ןוא טגיזעג ןטכַאלש ןיא

 | ,ןסיוו םענופ זיוה סָאד ןטָאכיק טנַײה טניורק

 רעדניצַא םיא טימ זיא ַאשטנַאמ ַאל ןוא ןָא טריפ ַאנַאלעב וו

 .ַאלוַאג ןוא דנַאלנכירג יו רעצלָאטש ךָאנ

 ,עלודג יד ןקעלפ לָאמנייק ןסעגרַאפ סָאד טעװ סע -

 ןעד רַאוװנ רעמ עליפַא עטנַאניפָאר טינ זיא יצ ליַײװ

 .ןדרַאיַאב ןופ ךיוא ןוא ןרָאדַאילירב ןופ



 ַאצנַאּפ ָאשטנַאס וצ ,רעקימעדַאקַא רעיליסַאמַאגרַא ,רעטעּפשּפָא םענופ

 ט ענ ַא ס

 ,רעניילק רענעי טָא זיא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס
  !העדנּוװ שעמַאמ ,טומ ןיא סיורג ןוא ףוג ןיא ןייײק

 ,טרעדנוח ןשיווצ רענייא ,ץוּפ םוש ןֶא ,סערָאשעמ ַא

 .רענייא עקַאט ,סענַאמענעב ךַײא רעווש'כ

 ,לזיירב ַא טלעפעג םיא טָאה ןרעוו וצ טשריפ

 טרעדנוזענּפָא טינ םיא עּפצוכ יד טלָאװ סע ןעוו

 ,טרעדנוהרָאי ןשינָאצמַאס ןופ סעניויזיב ןוא

 .לזייא ןַא ןַײז ?כיומ טשינ ץלא ךָאנ ןעק סָאװ

 (עליכעמיב ןניל ַא) ןטירעג םיא ףַא
 ןדירפוצ ןוא ?יטש רעגערטנּפָאװ .רעד זיא

 .רעמוק ןָא רַאה ןַײז ןוא עטנַאניסָאר דרעפ םעד ךָאנ

 ןליוו רעשלַאפ ןוא ןעננונעּפָאה עטסוּפ ,ָא

 . ןדירפ ןוא ור ןנָאזוצ םענעי ריא .טנעק יו

 !רעמולש ןוא ךיור םעניא ,ןטָאש םעניא ןבַײלב ןוא

 רעווייק ןפַא ,יליסַאמַאנרַא רעד ןופ רעקימעדַאקַא ,ץעל םענופ
 טָאכיק ןָאד ןופ

 ףַא טיפע

 רעטיר רעד טניל ָאד

 ןרעטנַאּפשעצ ,רענעלָאמעצ

 ןעטנַאניסָאר טָאה סָאװ

 .רעטיוועג ןיא טריפעג

 רעטיה ןַײז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ךיוא

 ,רענעלעג ןַײז ָאד טָאה

 רעגערטנּפָאװ רעטסַײרטעג ,רע

 ,רעטיבעג ןוא רַאה ןַײז ןופ



 רעווייק ןפַא ,ַאיליטַאמַאגרַא רעד ןופ רעקימעדַאקַא ,טנַאדנעּפ םענופ
 | ָאטַאבָאט ןופ ַאטניצלוד ןופ = -

 ף ַא טיפ ע

 ;עסיז יד ַאעניצלוד טור ָאד

 ןרָאי עֶּלַא עקיד ַא ןעוועג שטָאכ
 ןרָאװעג ׁשֵא ןוא ביוטש וצ יז זיא

 .ןסעימ ןוא ןכעלקערש םעד טיוט ןכָאנ

 ,םענַײפ סעכִיי ןופ יז זיא ןעוועג

 ;עמַאד ןופ ךיז ןיא טַאהעג ץָארּפש א

 ןעמַאלפ ןטָאכיק יז טָאה טכַאמעג

 .לךנַײש סָאד ןעוועג ףרָאד ריא ןופ ןוא

 -יא יד .ןענעיילרעביא טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןזרעפ יד ןעוועג ןענַײז סָאד

 ןבעגענרעביא ןעמ טָאה ,רענעסערפעצ ַא טפירש רעייז זיא ןעוועג סָאװ ,עקירעב
 זַא ,עידעי א ןַארַאפ .ןכַאמ רָאלק סערָאשַאה םיול ייז לָאז רע רעקימעדַאקַא ןַא

 טָאה רע ןוא ,טכַאמעג סָאד רע טָאה טכענ עזָאלּפָאלש ךרוד ןוא ימ סיורג טימ

 .רָאפסױרַא ןטירד סטָאכיק ןָאד ףֵא גנונעפָאה רעד טימ ,ןקורדוצּפֶָא ייז עיידעב

0186 8161 6801618 60 2018110/ }21611104 

 .(עיצַאריּפסניא רעמ טימ ןענניז לָאז רערעדנַא ןַא ךעלנעמ)

 ףָא ם
 ןופ

 דנַאב ןמשרע
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 רנַאב ןטשרע םענופ טלאהניא

 === יז חד זד -= סרעװ-טּפיױה ןייז ןוא ַארדעװַאַאס סעטנַאװרעס עד לעגימ

 יי הזה ךשח השח טש היה ךחח יה === טָאביק ןָאד טצעזעגרעביא בָאה ךיא יו
 226 הי הקש הלקח שיחה קח היחחח העשל היה קה .היחחח לקח יח רעבַאכעמ םענופ עמָאדקַאה
  -ַאב םעד ןופ ףורַאב ןוא דנַאטש םעד ןגעוו ךיז טדער סע ּגוו ;?לטיּפַאק רעט1.

 יי יי א א א -- אשטנַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד ןקילעדַא ןטמיר

 רעד סָאװ ,רָאפסױרַא ןטשרע םעד ןגעװ ךיז טדער סע ּוװ :לטיּפַאק רעט9

 == שיח ךדח ח- == םייה ןַײז ןופ טכַאמעג טָאה טָאכיק ןָאד ךעיומלאב

 ןָאד ןעוו ןכַאל םוצ ןעוועג זיא סע יו טלייצרעד טרעוו סע ּווװ :לטיּפַאק רעט3

 יי יה טשש שחח = == == רעטיר רַאפ ןריוװשעגנַײא ךיז טָאה טָאכיק

 זיא רע ןעוו טריסַאּפ טָאה רעטיר רעזדנוא סָאװ םעד ןגעוו :?טיּפַאק רעט4

 טא ר א א א אב == זש טיס == += = עמשטערק רעד ןופ קעוװַא

 ןעשעג זיא סָאװ ,קילנמוא םעד ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע ּוװ :לטיּפַאק רעט8

 יא א ר א יא א א א = רעטור רעזדנוא טימ
 ךעלַאנ רעד סָאװ ,עיזיווער רענולס ןוא רעסיורנ רעד ןנעוו ;לטיּפַאק רעט6

 רעזדנוא ןופ קנאש-רעכיב םעניא טריפעגכרוד ןבָאה רערעש םעד טימ

 חיה טדה הוה היה ההחי היפ החח החח היה טיחז שה ךחח ךיח ךעױמלַאב ןקילעדַא
 .ןָאד רעטיר ןווַארב רעזדנוא ןופ רָאּפסױרַא ןטייווצ םעד ןנעוו :לטיּפַאק רעט7

 יי עדת תחת שיחת שחחח אסח טשיח טדיח ךסס -== --= --- אאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיקי

 טָאה טאכיק ןָאד רעקיטכעמ רעד סָאװ ,עכָאלצַאה רעד ןגעוו :?טיּפַאק רעט8

 לגנַארעג ןטכַאדעג טשינ לָאמנייק ןוא ןכעלקערש םעד סייעב טאהעג

 וצ טנָאמרעד ןענידראפ סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ךָאנ טימ ,ןלימטניוו יד טימ
 תקשק הש קשה טיש קקהא הקקשמ הקייק שיש היא טאש היא יז השה שה == --- ןרעוװ

 -נווװ יד טסידנערַאפ טרעו סע ןוא ףָאס רעד טטוק סע ּוװ :לטיּפַאק רעט9
 רעשידלעה רעד ןוא רעַײקסיב רעצלָאטש רעד סָאװ ,טכַאלש עכעלרעד
 א א עא א יא ןטלַאהעגּפָא ךיז ןשיווצ ןבָאה רעשטנַאמ ַאל

 ןָאד ןשיווצ ןעמוקענרָאּפ ןענַײז סָאװ ,סענַײט עגולק יד ןגעוו :לטיּפַאק רעט10
 טי ר א א רעגערטנפָאװ ןַײז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא טָאכיק

 --- 401 --- | : י :
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 ערוועכ א טימ טריסַאּפ טָאה ןטָאכיק ןָאד סָאװ םעד ןגעוו :ל?טיּפַאק רעט1

 25 יש השחח  טקש הדחפ  ןקחה החה שת שיח ךיחח  שחח טחח שחח -=- ךעכעטסַאּפ-ןגיצ

 ןענַײז םָאװ יד טלייצרעד טָאה ךעטטַאּפ ַא סָאװ םעד ןגעוו :?טיּפַאק רעטג

 = הישש יה יח טשש ךחח שתי שי טאש חד == --= ןטאביק ןָאד טימ ןעוועג

 עקשוטסַאּפ רעד טימ עסַײמ רעד ןופ ףָאפ רעד טמוק סע ּוװ :לטיּפַאק רעט3

 ,-/ היה הה היאש ששה טיי יה שש יח == --- ןעגנוריסַאּפ ךָאנ ןוא עלעסרַאמ

 -רָאטשרַאפ םעד) ןופ דיל עטלפייווצרַאפ סָאד טמוק סע ּוװ :לטיּפַאק רעט4

 תהי תודה טתחח  ךיז תחח .ןעגנוריסַאּפ עטכירעגמוא ךָאנ ןוא ךעטסַאּפ םענעב

 סָאװ ,לגנַארעג ןכעלקילגמוא םעד ןנעוו ךיז טלייצרעד סע ּווװ ;?טיּפַאק רעטנפ

 עכעלטע ףַא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ןפָארטעגנָא טָאה טָאכיק ןָאד
 יי ר יא א א יא טא א עי רעזעווגנאי עזָאלצרַאה

 ןיא טריסַאּפ טָאה ןקילעדַא ןטלגילפַאב םעד סָאװ םעד ןגעוו :לטיּפַאק רעט6
 -- -- סָאלש ַא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,עמשטערק רעד

 ,ןכַאז עכעלנייּפ ריש ַא ןָא טלייצרעד רעטייוו טרעוו סע ּוװ :?טיּפַאק רעט7
 אשטנַאס רעגערטנּפָאװ רעוװַארב ןייז ןוא טָאכיק ןָאד רעשידלעה רעד סָאװ

 ןַײז וצ ,טָאה רע סָאװ ,עמשטערק רעד ןיא טבעלעגרעביא ןכָאה ַאצנַאּפ
 היד יד יה די זה קללה קה .היחח ךישח היה סָאלש ַא זיא'ס טניימעג ,סילגמוא

 ָאשטנאס סָאװ ,ךאוקיוו רעד ןבעגעגרעביא טרעוו סע ּוװ :לטיּפַאק רעט8
 ,ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ,טָאכיק ןָאד רַאה ןַײז טימ טריפעג טָאה ַאצנַאּפ

 היד ךחח היז ךחז חחח סח ךײה ךײח = .ןלייצרעד וצ ייז יידעק זיא'ס סָאװ

 ןַײז וצ טַאהעג טָאה ַאשטנאס סָאװ סענַײט עגולק יד ןגעוו :לטיּפַאק רעטפ

 -נַא ךָאנ ןוא ,ןטױט ַא טימ ןפָארטעג טָאה םיא סָאװ םעד ןנעוװ ןוא רַאה/

 חד חשד טחה השח טחח ךחח טחה טײװ דײח == -= ןעגנוריסַאּפ עטמירַאב ערעד

 ןוא ןרָאװעג ןעזעג טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,לגנַארעג םעד ןגעוו :?טיּפַאק רעטס0

 -ברוד ןבָאה ןעוו לָאז רעטיר רעטמירַאב-טלעװ א ןרָאװעג טרעהעג טשינ

 רעד טריפעגכרוד טָאה סע יו ,ךיז רַאפ רַאפעג קיניײװ ױזַא טימ טריפעג

 תשז ךשה ךחה ךײח -=- --י .ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד רעטיר רעקיטכעמ

 םעד ןוא ?גנַארעג םענעביוהרעד םעד ןגעוו טלייצרעד סָאװ :לטיּפַאק רעט1

 ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןוא ,םלעה סעסונירבמַאמ ןופ סניוועג ןבַײר

 ה- -- -- -- ןעמוסקוצַײב טינ זיא םיא סָאװ ,רעטיר רעזדנוא טריסַאּפ

 םָאװ ,עכעלקילגמוא ךַאס ַא טַײרּפַאב טָאה טָאכיק ןָאד יו :?טיּפַאק רעט9

 . ןלעװ טשינ ןטלָאװ ייז נו ןיחַא טריפעג ןליוו רעייז ןגעק ייז טָאה ןעמ

 היד היד היד הדח הוד החה היחח היד חד סה היד הק הויז טחח תחח שה דדיח ח-= ןייג

 ןיא טְריסַאּפ טָאה טָאכיק ןָאד ןטמירַאב םעד סָאװ םעד ןנעוו :?טיּפַאק רעטפפ

 ..עטסקירענושעמ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד סָאוװ ,ַאנערָאמ גרעב יד

 "רעד עטכיִשעג רערָאװ רעקיזָאד רעד ןיא ןרעוו סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ

 יש שה ויש היל יח היק היחש טיש הש יי היא יש שי יי א יט טליוצ
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 יי גרעב יד ןיא טריסַאּפ טָאה סע .סָאװ טלייצרעד טרעוו סע ּוװ :?טיּפַאק רעט4

 2 א א יא א או א א יא ר ר א יי ַאנערָאמ

 ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עשילרעטסיוא יד ןגעוו ךיז טדער סע ּוװ :?טיּפַאק רעמפפ

 ַאשטנַאמ א7 ןופ רעטיר ןקיטומ םעד טימ ַאנערָאמ גרעב יד ןיא טריסַאּפ

 רעגייטש םעד ףא ,ןעמונענ ךיז ףַא טָאה רע סָאװ ,ףָארטש רעד ןנעוו ןוא

 2765 רחההה ששה יש דידח שיחה יי ךתגש/ שש טשװ עטס = -= םָארבענעטלעװ ןופ

 טָאכיק ןָאד סָאװ ,ןטייסניד יד טלייצרעד רעטַײװ ןרעוו סע וו :?טיּפַאק רעמ20

 -- -- --- רעטבילרַאפ סלַא אנערָאמ גרעב יד ןיא ןזיװעגנסױרַא טָאה

 -סיורַא ןענַײז רערעש םעד טימ ךעלַאג רעד ױזַא יו םעד ןגעוו :לטיּפַאק רעטל7

 טרעוו יד ןבָאה סָאוװו ,ןכַאז ערעדנא ךָאנ ןוא ,ןַאלּפ רעייז טימ ןעמוקעג

 == == == -- עטבישעג רעקיטרַאסיורג רעד ןיא ןלייצרעד ייז לָאז ןעמ

 ,גנוריסַאּפ רעקיצרַאהביל ןוא רעַײנ רעד ןגעוו טלייצרעד טָאװ :?טיּפַאק רעט8

 --- -- גרעב יד ןיא רערעש םעד ןוא ךעלַאג םעד טימ טריפַאּפ טָאה סָאװ

 טָאה ןעמ ױזַא יו ןוא לציּפש ןגולק םעד ןגעװו טלייצרעד סָאװ :לטיּפַאק רעט9

 ,םיּוניא ערעווש יד ןופ רעטיר ןטבילרַאפ רעזדנוא ןעמוקַאבסיױרַא טימרעד

 יא א א א ר א - -- +- ןעמונעג ךיז ףַא טָאה רע סָאװ

  ,עעטָארָאד רענייש רעד ןופ עמכָאכ דעד ןגעוו טלייצרעד סָאװ :לטיּפַאק רעט0

 --- -ײח --= גנולַײװרַאמ ןוא קַאמשענליווװ ןופ ןכַאז ערעדנַא ךָאנ טימ

 ןשיווצ טריפרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסעומש עטמַאטאב יד ןגעוו :?טיּפַאק רעט1

 -ימ ערעדנַא ןוא ,רעגערטנּפַאװ ןַײז ,ַאצנַאּפ אשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד

 יי א א א ירא א א ר 226 לח ךדחח ןעגנוריסַאּפ םינ

 טימ טריסַאּפ טָאה עמשטערק ןיא סָאװ ךיז טלייצרעד סע ּוװ :?טיּפַאק רעט2

 2 א א יא א מא נא א --=- עסווװַאכ רעצנַאג סטָאכניק ןָאד

 םענעסעגעגנַײא טימ ןאמָאר רעד טלייצרעד טרעוו .סע ּוװ :?טיּפַאק רעט8

 היי" טי הוד היט ההחח חיחח היתה ףקחח חד היחמ/ ךיחמ ךיחח חס יש קשה -- רעלבירג

 "נייא םעד טימ ןַאמָאר םעד ןופ ךעשמעה רעד טמוק סע גוו :לטיּפַאק רעט4

 טי יי יי יי א יי יי יקח החח הוחז טײח -= רעלבורג םענעפענעג

 רעקידרעטסנַאמ ןוא רעדליוו רעד ןגעוו ךיז טדער סע ּוװ :לטיּפַאק רעטפס
 ןטיור ןעלנָאל עכעלטע טימ ןטלַאהענּפָא טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,טכַאלש

 םענעסעגעגנַײא םעד טימ ןַאמָאר רעד טקידנערַאפ טרעוו סע ןוא ,ןַײװ

 יד מח שש טז היה השפה היה החח החי היה חזקיה האדח === רעלבורג
 ,ןעגנוריסַאּפ עשילרעטסיוא ערעדנַא ןגעוו ךיז טדער סע גוו ;?טיּפַאק רעט6

 275 קשה שיק היקקה שה דיל ישה היה קח הק טריסַאּפ עמשטערק ןיא ןבָאה סָאװ
 רעטמירַאב רעד טימ עטכישעג יד רעטַײװ ךיז םיצ סע ּוװ :לטיּפַאק רעט7

 -- --- ןעננוריסַאּפ עקידווענייכ ערעדנַא ןוא ַאנָאקימָאקימ ןסעצנירּפ

 סָאװ ,עדער רעשילרעטסיוא רעד ןנעוו טלייצרעד טרעוו סע ּווז :לטיּפַאק רעט8

 -טפירש רעד ןוא רעווענ םעד רעביא ןטלַאהעג טָאה טָאכיק ןָאד

 יי א א א ארי יא א א א א טא א יא שינעטנעס
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 סָאװ ןוא ןבעל ןַײז ןגעוו טלייצרעד רענעגנַאפענסגירק רעד ּוװ :?טיּפַאק רעט9

 יי א א א נא טא א יא א טא א יא טריסַאּפ טָאה םיא טימ

 -סגירק םעד ןופ עטכישעג יד טלייצרעד רעטַײװ טרעוו סע ווו :?טיּפַאק רעט40

 תהי העקש ( טקישה / הקשט יקח קימחח שה יחחת) ןששחמ טיששה שת ןיסח ששט יטה טז םענעגנַאפעג

 םיא טימ סָאװ רעטַײװ טלייצרעד רענעגנַאפענסגירק רעד ּוװ :לטיּפַאק רעט41

 ר א א א א א א יא א א א טריסַאּפ טָאה

 רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סע ךָאנ סָאװ םעד ןגעוו טלייצרעד סָאװ :לטיּפַאק רעט2

 --- ןסיוו וצ ַײדעק זיא'ס סָאװ ןכַאז ךַאס ַא ךָאנ ןגעוו ןוא עמשטערק

 םעד טימ עטכישעג עקיצרַאהביל יד טלייצרעד טרעוו סע ּווװ :?טיּפַאק רעט8

 ןיא ךיז ןענַײז סָאװ ,ןלַאפ עקידענושעמ ערעדנַא ןוא רעבַײרט-?זייא
 יי א א אי א יא עא א יא טא יא א ןפָאלרַאפ עמשטערק

 ןעגנוריסַאּפ עטרעהרעדמוא יד טלייצרעד רעטַײװ ןרעוו סע ּוװ :לטיּפַאק רעט4

 א א א א א א עא ר א א טא א א עמשטערק רעד ןיא

 סנירבמאמ ןנעוו קעפָאס רעד טשרָאפעגסיױא טרעוו סע ּוװ :לטיּפַאק רעט9

 ןענַײז סָאװ ,ןעננוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ,?טָאזיורטש םעד ןוא םלעה

 ששי חמש היי טדשח טסחה שדיה ששש טיט טחס --- -- --- ןעַׁשעֶג סעמע ןַא טימ

 ןטנַאיצילַאּפ יד טימ לגנַארעג ןסיורג םעד ןופ ףָאס םעד ןנעוו :לטיּפַאק רעט46

 -- *- טָאכיק ןָאד רעטיר ןווַארב רעזדנוא ןופ ערווװג רעזייב רעד ןוא

 ןָאד טפעשיקרַאּפ טָאה ןעמ יו ןפיוא ןשילרעטסיוא םעד ןנעוו :?טיּפַאק רעט7

 -- --" ןעגנוריסַאּפ עטמירַאב ערעדנַא ןוא ,אשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק

 -יר ןעיניא םעד ךעיוקימ רעטַײװ טדער רעקינָאנַאק רעד וווז :?טיּפַאק רעט48

 -- -- -- ךעיומ ַאזַא רַאפ קילדעוו ,ןכאז ערעדנַא ןוא ןענַאמָאר-רעט

 ָאשטנַאס סָאװ ,ךערּפשעג ןגולק םעד ךעיוקימ ךיז טדער סע ּוװ :?טיּפַאק רעט9

 ייד יקח טיי .קחז .יזיה .ךיחחח טָאכיק ןָאד רַאה ןַײז טימ טריפענ טָאה ַאצנַאּפ

 -ינָאנַאק םעד טימ טָאכיק ןָאד סָאװ ,םיכוקיוו עגולק יד ןנעוו :לטיּפַאק רעטסס

 יז ךחח == -- = ןעגנוריסַאּפ ךָאנ טימ ,טריפעג ךיז ןשיוװצ ןבָאה רעק

 טלייצרעד טָאה ךעטפַאּפ רעד סָאװ םעד ןגעוו ךיז טדער סע :וו :?טיּפַאק רעטמ1

 הי יי יי נא טא רוה .-- ןטָאכיק ןָאד טריפעג ןבָאה סָאװ יד רַאפ |

 םעד טימ טריפרַאפ טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,געלשענ םעד ןנעוו ;?טיּפַאק רעטספ

 סָאוו ,רעדירבדןייּפ יד טימ לגנַארעג ןשילרעטסיוא םעד ןוא ךעטסַאּפ

 טי יי א יי א נא טא רטאא סייוש טימ טקידנערַאֿפ טָאה רע

 יי הדהמ חה הישח קח היחח החי שה שה טשח = -- ךדנַאב ןטשרע םענופ טלַאהניא
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